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            OPONENTSKÝ POSUDOK MATERIÁLU PRE INAUGURAČNÉ KONANIE 

 

 

Doc. MUDr. Matej Samoš, PhD 

I.Interná klinika JLF UK v Martine 

odbor: vnútorné choroby. 

 

 

                                                     PLNENIE KRITÉRIÍ 

                                                                 Čl.6 

                                               Kvalifikačné predpoklady  

 

1. PhD (r.2015 – vnútorné choroby) – splňuje 

2. Docent – (r.2019 habilitácia v odbore vnútorné choroby) - splňuje 

3. 5 rokov praxe v študijnom odbore vnútorné choroby  - splňuje 

4. Atestácie: vnútorné lekárstvo, kardiológia - splňuje 

 

Všetky kritériá sú splnené. 

 

 

                                                    Čl.7 

                                     Pedagogická činnosť 

 

 

1. Komplexná a kontinuálna činnosť počas posledných 3 rokov v odbore – splňuje 

2. Náplň pedagogickej činnosti: (od r.2011 kontinuálne): interná propedeutika 3.r, 

vnútorné choroby 4-6.r, slovenský+angl.jazyk, predštátnicová výuka, štátne záve-

rečné skúšky, postgrad.výuka, špecializačné štúdium, diplomové práce, ŠVOČ, 

špecializačné štúdium v odbore – splňuje 



                                                   Čl.8 

                                       Publikačná činnosť 

 

   

1. Autorstvo VŠ učebnice (3), monografie (4), skriptá (1) – splňuje 

2. Autorstvo 40 vedeckých publikácií in extenso (94) - splňuje 

3. 5 výstupov práv v kategórii A  (karentované 35) 

4. 5 výstupov prác prvoautorstvo/korešpondujúce autorstvo (40) 

5. 20 publikácií prvoautorstvo/korešpondujúce autorstvo (47) 

6. 3 impaktované práce (35) 

7. 30 prác z daného odboru (109). 

Celkový počet prác – 191 – splňuje  

                                                                 Čl.9 

                                           Ohlasy na publikačnú činnosť 

 

1. Citovanosť 30 prác/10 registrovaných prác v databázach WOS/SCOPUS - (172) 

Registrované zahraničné citačné indexy (149), zahraničné neregistrované (10), 

registrované v citačných indexoch (11) - splňuje 

                                                                 Čl.10 

                                                          Vedecká škola 

1. Ukončený doktorand (1), školení doktorandi (5, 2 sú po dizertačnej skúške) – splňuje 

 

                                                    Čl.11 

                                            Grantová činnosť 

 

1. Ukončené  výskumné projekty: APVV (2-spoluriešiteľ), VEGA (1-spoluriešiteľ), 

grant UK (1-hlavný riešiteľ), grant SKS (1-hlavný riešiteľ. 

Prebiehajúce výskumné projekty: VEGA (2, 1-hlavný riešiteľ, 1-spoluriešiteľ), 

ITMS (1-spoluriešiteľ) – splňuje 

 

 

                                                 Záver. 

 

Doc. MUDr. Matej Samoš, PhD vo všetkých hodnotených oblastiach nielen splňuje 

kritéria na získanie titulu profesor v odbore vnútorné choroby, ale vo viacerých 

ukazovateľoch kvalifikačné predpoklady aj vysoko prevyšuje.  

 

 

V Bratislave 23.6.2022                                     prof.MUDr.Andrej Dukát,CSc,FRCP                                         

   


