Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine

Komisia pre habilitačné konanie MUDr. Mateja Samoša, PhD., odborného asistenta
I. internej kliniky JLF UK a UNM v Martine pracovala v zložení:
Predseda:
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin - prednosta I. internej kliniky JLF UK
a UNM, Martin
Členovia:
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. - 3. interní klinika - nefrologická, revmatologická a
endokrinologická LF UP, Olomouc,
doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc. - I. kardiologická klinika LF UPJŠ a Východoslovenský
ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Košice
Oponenti:
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FRCP, FESC, FACP - V. interná klinika LF UK a UNB,
Bratislava
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. - prednosta II. kardiologickej kliniky LF UPJŠ a
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Košice
doc. MUDr. David Karásek, Ph.D. - III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a
endokrinologická LF UP a FN, Olomouc
Posudzovatelia habilitačnej prednášky (členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine):
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 11. 12. 2018 za prítomnosti habilitačnej
komisie a posudzovateľov habilitačnej prednášky. Posudzovatelia habilitačnej prednášky
MUDr. Mateja Samoša, PhD. vypracovali hodnotenie, ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.
Hodnotenie priebehu obhajoby habilitačnej práce:
Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 12. 12. 2018 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
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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

vedecko-pedagogickou charakteristikou MUDr. Mateja Samoša, PhD. a prečítal Stanovisko
habilitačnej komisie zo dňa 25. 10. 2018 so záverom, že uchádzač splnil kritériá pre
habilitačné konanie o udelenie titulu docent 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 uchádzača, aby oboznámil prítomných s obsahom a hlavnými výsledkami svojej
habilitačnej práce. Po prezentácii habilitačnej práce prečítali oponenti svoje oponentské
posudky. Dr. Samoš odpovedal 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
uchádzača:
MUDr. Matej Samoš, PhD. pôsobí na JLF UK nepretržite od roku 2011 doteraz, a to
v rokoch 2011 až 2015 ako doktorand dennej formy štúdia a od roku 2015 - doteraz ako
odborný asistent na I. internej klinike JLF UK a UNM na skrátený pracovný úväzok. Jeho
pedagogická činnosť spočíva v príprave a vedení seminárov a praktických cvičení z
predmetov Interná propedeutika pre 3. ročník a Vnútorné choroby pre 4. a 5. ročník študentov
všeobecného lekárstva, študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku. Zodpovedá za
pridelených študentov v rámci predštátnicovej praxe a je členom komisie pre praktickú časť
štátnej skúšky z predmetu Vnútorné choroby pre študentov 6. ročníka všeobecného lekárstva,
študujúcich v slovenskom aj anglickom jazyku. Vedie a oponuje diplomové práce študentov
všeobecného lekárstva, je školiteľom prác v rámci Študentskej vedeckej odbornej činnosti.
Celkovo preukázal 7-ročnú pregraduálnu pedagogickú činnosť v príslušnom odbore.
V roku 2015 získal na pôde JLF UK obhajobou záverečnej dizertačnej práce vedeckoakademickú hodnosť PhD. v odbore vnútorné choroby. V roku 2018 MUDr. Matej Samoš,
PhD. získal špecializáciu v odbore vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine.
V rámci grantovej činnosti uchádzač participoval na riešení 2 projektov APVV
(APVV 0222-11, APVV-16-0020) a 1 projektu VEGA 1/0228/13.
MUDr. Matej Samoš, PhD. sa vo svojej vedecko-odbornej práci venuje najmä
problematike rezistencie na protidoštičkovú liečbu a na nové orálne antikoagulanciá
u chorých s akútnym koronárnym syndrómom. Výsledky svojej doterajšej vedecko2

výskumnej práce prezentoval vo forme publikácií, prednášok a posterov na domácich
a zahraničných fórach, ako aj v habilitačnej práci s názvom „Význam laboratórneho
monitorovania nových antitrombotík v liečbe vybraných kardiovaskulárnych ochorení“.
Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a priložených kópií
publikačných výstupov je MUDr. Matej Samoš, PhD. autorom 1 vysokoškolskej učebnice
s predpísaným podielom 3 AH. Ďalej je autorom a spoluautor 36 pôvodných vedeckých prác
publikovaných formou in extenso v recenzovaných časopisoch, 1. autorom alebo
korešpondujúcim autorom v 23 vedeckých publikáciách, z toho prvým autorom alebo
korešpondujúcim autorom 13 vedeckých publikácií uverejnených v časopisoch s predpísanou
výškou IF ˃ 0,70 pre odbor vnútorné choroby. Celkový počet citačných ohlasov na
publikačné výstupy uchádzača je 36, z toho 29 je registrovaných v citačných indexoch ISI
a SCOPUS.
Za svoju publikačnú aktivitu bol opakovane ocenený cenami

Slovenskej

diabetologickej spoločnosti; vyhral aj hlavnú cenu za prednášku na Dňoch mladých
internistov s medzinárodnou účasťou.
MUDr. Matej Samoš, PhD. spĺňa kritériá pre habilitačné konanie o udelenie titulu
docent v študijnom odbore vnútorné choroby. Habilitačná komisia po zhodnotení
pedagogického, vedeckého, odborného a morálneho profilu uchádzača a po zhodnotení
habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
odporúča Vedeckej rade JLF UK v Martine udeliť
MUDr. Matejovi Samošovi, PhD.
vedecko-pedagogický titul
docent
v študijnom odbore vnútorné choroby
Habilitačná komisia:
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin

podpísaný

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

podpísaný

doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.

podpísaný

V Martine, 12. decembra 2018
Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky
Habilitačná práca prešla kontrolou originality.
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