
Oponentský posudek  k jmenování doc. MUDr. Viktora Matejčíka, PhD. v oboru 

chirurgie, docenta Neurochirurgické kliniky LF UK a  UNB v Bratislavě: 

 

Prostudoval jsem materiály k jmenovacímu řízení Doc. Viktora Matejčíka, PhD. Autor 

naprosto splňuje všechny podmínky kvalifikační a pedagogické.  Pedagogickou praxi zahájil 

již v roku 1975 a pokračuje na jednom pracovišti až dodnes na celý úvazek. Vedl praktická 

cvičení studentů 5. a 6. Ročníku  všeobecné medicíny a také studenty stomatologie, od roku 

1998 vedl praktickou výuku v anglickém kurikulu a vedl také semináře. Od roku 2002 také 

přednášel pregraduální problematiku oboru neurochirurgie. Jeho pedagogická praxe převyšuje 

38 let. Od roku 2008 je také členem odborové komise doktorandského studia v oboru 

oftalmologie. Od roku 2011 je členem komise pro atestace v neurochirurgii. V rámci svého 

pedagogického působení publikoval jednu vysokoškolskou učebnici, 2 kapitoly ve 

vysokoškolských učebnicích, a dvoje učební texty a skripta. Jeden doktorand úspěšně 

dokončil  PhD studium a další odevzdal závěrečnou práci. Celkem hodnotím jeho 

pedagogické působení velmi pozitivně a to také vzhledem k celkovému zaměření pedagogické 

praxe na obor neurochirurgie. 

Publikační činnost Doc. Matejčíka je rozsáhlá. Vydal jednu vědeckou monografii v domácím 

vydavatelství v dalších třech monografiích má kapitoly. V zahraničních karentovaných 

časopisech  má 8 publikací, v ostatních zahraničních časopisech 25 prací.  V domácích 

časopisech má dalších 48 publikací. Rovněž jeho citační ohlas je naprosto dostatečný 

k udělení titulu vysokoškolského profesora. Citací registrovaných v citačních indexech má 99, 

dalších 24 citací bylo zachyceno z jiných zdrojů. Vědecká práce Doc. Matejčíka je zaměřena 

ve své nejvýznamnější části na problematiku regenerace periferních nervů a na anatomické 

variace plexus brachialis a lumbosakralis. Vydal také monografii k tomuto tématu. Práce: 



Variations of nerve rous of the brachial plexus (Bratisl Lek Listy, 106, 2005, 34-36) byla 

celkem 17x citována v zahraničních citačních indexech.  Úsilí Dr. Matejčíka v oblasti 

regenerace periferních nervů a také v jejich chirurgické rekonstrukci hodnotím velmi kladně. 

Mimo toho je uchazeč také spoluředitelem několika grantových projektů 

Z á v ě r  

Předložené materiály k jmenovacímu řízenín ve vědním oboru 030205 chirurgie, autora 

doc. Matejčíka, docenta Neurochirurgické kliniky LF UK a UNB v Bratislavě prokazují 

že autor přinesl prioritní poznatky zejména v oblasti anatomických variací plexus 

brachialis a lumbosakralis a v chirurgii periferních  nervů. Práce je výsledkem více než 

39 let úsilí autora v této problematice. Dle mého názoru uvedené výsledky jak odborné, 

tak i pedagogické praxe  jednoznačně opravňují k udělení hodnosti profesora chirurgie. 

Autor splnil všechny podmínky. 
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