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Oponentura inauguračního spisu  
 
 
Doc. MUDr. Matej Samoš, PhD.  
Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Martine  
 
 
 
Hodnocení vědecké kvalifikace uchazeče 
 
Doc. MUDr. Matej Samoš, Ph.D., docent I. interní kliniky JLF UK a UNM předložil inaugurační spis 
shrnující jeho vědeckou, pedagogickou a zdravotnickou činnost.  

Po absolutoriu JLF UK v Martine v roce 2011 nastoupil uchazeč na I. interní kliniku, kde pracuje 
doposud. Prošel řadou pracovních pozic ve zdravotnictví (sekundární lékař, samostatně pracující 
lékař, vedoucí lékař COVID oddělení), školství (odborný asistent, docent) a vědě (samostatný 
vědecký pracovník).    
Mezi jeho vědecké zájmy patří genetické a laboratorní markery aterotrombotických stavů, 
monitorace účinnosti antiagregační a antikoagulační léčby a její individualizace, výzkum rizikových 
faktorů trombózy stentu, zajímá se také o diabetologickou problematiku ve vztahu ke 
kardiovaskulárním onemocněním a roli hypoglykemie ve vnitřním lékařství.  Výsledky jeho výzkumné 
aktivity jsou publikovány v renomovaných zahraničních časopisech a mají značný citační ohlas. 
Doktorskou práci v oboru vnitřní nemoci obhájil v roce 2015 a získal titul Ph.D.  Habilitační řízení 
úspěšně absolvoval v roce 2019 s tématem „Význam laboratorního monitorovania nových 
antitrombotik v liečbe vybraných kardiovaskulárních ochorení. Je řešitelem 6 grantů, z nichž 3 byly 
úspěšně obhájeny.  

Uchazeč od počátku své vědecké činnosti aktivně časopisecky publikuje a prezentuje na domácích 
a mezinárodních konferencích. Je autorem nebo spoluautorem 191 časopiseckých publikačních 
výstupů, z toho je 82 původních vědeckých prací, u kterých je u 47 prvním autorem. 58 původních 
vědeckých prací vyšlo v zahraničních časopisech, z toho 37 v impaktovaných časopisech, prvním 
autorem je ve 40 případech zahraničních publikací. 24 prací je domácích, zde je prvním autorem v 7 
případech.  
Jeho citační ohlas je 172, z toho 160 citací v indexech ISI a SCOPUS. Výsledky své práce také 
opakovaně prezentuje na národních i mezinárodních konferencích, a to rovněž jako vyzvaný řečník.   
Z uvedeného přehledu vyplývá, že uchazeč aktivně publikuje výsledky své vědecké práce, práce 
jsou vědeckou komunitou příznivě přijímány a citovány.  
 
Závěr: Vědecká kvalifikace uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na uchazeče 
v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru vnitřní lékařství Univerzity Komenského 
v Bratislavě. 
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Hodnocení odborné kvalifikace uchazeče 
 
Doc. MUDr. Matej Samoš, Ph.D. je kvalifikovaným lékařem s 11 letou praxí, který složil atestaci 
z vnitřního lékařství (2018), následně atestaci z kardiologie (2021), dále se vzdělává v oboru 
Zdravotnický management a financování.  Svým odborným zaměřením je internista a kardiolog se 
zaměřením na kardiologii, intervenční kardiologii, hemostázu a vybrané aspekty diabetologie. Má 
praxi v ambulantní i lůžkové práci na interním, kardiologickém a covidovém oddělení, v oblasti 
intenzivní péče a kardiologických invazivních a intervenčních metod, v konziliární činnosti v oboru 
vnitřní lékařství a kardiologie. Je také soudním znalcem v oboru Zdravotnictví a farmacie, odvětví 
Vnitřní lékařství. 
 
 Závěr: Odborná kvalifikace odpovídá požadavkům standardně kladeným na uchazeče v rámci 
řízení ke jmenování profesorem v oboru vnitřní lékařství Univerzity Komenského v Bratislavě. 
 
 
Hodnocení pedagogické způsobilosti uchazeče 
 
Doc. MUDr. Matej Samoš, Ph.D. se aktivně podílí na pregraduální i postgraduální výuce na lékařské 
fakultě, na výuce participuje od roku 2011. V letech 2015-2019 pracoval v pozici odborného 
asistenta, od roku 2019 je docentem vnitřního lékařství. Podílí se na přednáškách, seminářích a 
praktických cvičení u studentů JLF UK pro magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a 
Zubní lékařství, a to ve slovenském i anglickém jazyce. Zabezpečuje videokonference 
s kardiologickou problematikou - tematika intervenční kardiologie. Je členem zkušební komise pro 
státní zkoušku z vnitřního lékařství. Je školitelem a oponentem diplomových prací. Je školitelem 6 
doktorandů, z toho je jedna doktorská práce úspěšně obhájena. Je autorem či spoluautorem 
recenzovaných vysokoškolských učebnic (3x) a monografií (4x).  
Z uvedených skutečností vyplývá, že se uchazeč pedagogické činnosti věnuje soustavně a 
dlouhodobě, a to nejen v rámci pregraduální výuky na LF, ale také v doktorském studiu a 
specializační přípravě a při tvorbě textů, které slouží  pre- i postgraduálnímu studiu.  
 
Závěr: Pedagogická způsobilost uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na 
uchazeče v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru vnitřní lékařství Univerzity Komenského 
v Bratislavě. 
  
 
Hodnocení uchazeče jako význačné a uznávané vědecké osobnosti v daném oboru 
 
Doc. MUDr. Matej Samoš, Ph.D. má 11 letou vědecko-výzkumnou a pedagogickou praxi a je 
uznávanou osobností v oboru vnitřního lékařství a kardiologie. Je členem redakčních rad časopisů 
Forum Diabetologicum, Frontiers in Endocrinology a Frontiers in Public Health. Absolvoval studijní 
pobyty v České republice, Rakousku a Velké Británii. Je členem řady odborných společností 
(například European Federation of Internal Medicine, Evropská kardiologická společnost, Slovenská 
internistická společnost, Slovenská kardiologická společnost, Slovenská diabetologická společnost, 
Slovenská společnost pro hemostázu a trombózu, je členem pracovní skupiny invazivní a intervenční 
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kardiologie, Slovenské kardiologické společnosti, atd.). Je laureátem řady ocenění (4x cena 
Slovenské diabetologické společnosti za publikační činnost, 2x Cena děkana JLK UK, Cena 
Slovenské internistické společnosti), byl nominován vedením JLF UK na ocenění Vědec roku SR 
2019, je nositelem Danubius Young Scientist Award 2021. Je také vyhledávaným recenzentem řady 
projektů a publikací ve vědeckých časopisech.   
Uvedený výčet pedagogické i vědecké činnosti je vzhledem k věku uchazeče obdivuhodný. Ohlas 
jeho práce v odborné komunitě ukazuje uchazeče jako vyzrálou a respektovanou osobnost, která 
velmi záhy díky svému kontinuálnímu pracovnímu nasazení a vědeckým a pedagogickým aktivitám 
s výraznou expresí v oborech vnitřního lékařství (kardiologie, diabetologie, hemostáza) získala silné 
renomé na Slovensku i v zahraničí. Vzhledem k jeho aktivitám lze předpokládat, že bude i nadále 
rozvíjet své vědecké i pedagogické aktivity v domácím i mezinárodním měřítku a motivovat studenty 
i kolegy k vědecké a pedagogické činnosti ve prospěch jejího pracoviště.  
 
Závěr: Uchazeč je význačnou a uznávanou vědeckou osobností v daném oboru. Významně se 
zasluhuje o profilování a rozvoj oboru. Představuje jednu z vůdčích osobností vědecké školy a 
výzkumného týmu v oboru.  
          
Shrnutí 
  
Stručně řečeno, klinické, vědecké i pedagogické kvality uchazeče jsou zjevné a naplňují a v řadě 
aspektů přesahují požadavky kladené na profesorská řízení. Jeho schopnosti a dosavadní úspěchy, 
kterých dosáhl, poskytují garanci pro další osobností rozvoj ku prospěchu nejen mateřského 
pracoviště, ale také kardiologie, diabetologie a vnitřního lékařství na Slovensku a v mezinárodním 
měřítku.  
Na základě pečlivého prostudování předloženého materiálu a svých osobních znalostí kvalit Doc. 
MUDr. Mateje Samoše, Ph.D., doporučuji jeho jmenování řádným profesorem vnitřního 
lékařství.  
 
 
 
 
V Olomouci, 13. července 2022 
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