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Na základe vymenovacieho dekrétu prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., dekana
Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre z 10.12.2015,
číslo: FVP-OVV-2015-2/244-122: 103300 predkladám oponentský posudok
na pedagogickú, publikačnú, vedeckovýskumnú a inú činnosť doc. MUDr. Martina
Péča, PhD.

1.Pedagogická činnosť
Doc. MUDr. Martin Péč, PhD. odpracoval od 1.8.1988 27 rokov ako asistent,
odborný asistent, docent a mimoriadny profesor na Jesseniovej lekárskej fakulte
Univerzity Komenského v Martine.
Od 15.2.2003 doteraz vedie ako docent prednášky a praktické cvičenia z predmetu
lekárska biológia na Žilinskej Univerzite v Žiline.
Od 1.2.2013 doteraz ako odborný asistent vedie prednášky a semináre z predmetu
klinická genetika a z predmetu imunológia živočíchov na Univerzite Konštantína
Filozofa v Nitre.
Pod jeho vedením ukončili doktorandské dizertačné štúdium (PhD):
Mgr. Franeková, MUDr. Martinásková, MUDr. Bartoš
Ako školiteľ – konzultant sa podieľal na úspešnom ukončení doktorandského
dizertačného štúdia (PhD) MUDr. Frličkovej a RNDr. Valentovej.
Pod jeho vedením 18 študenti obhájili diplomové práce v doktorskom študijnom
programe všeobecné lekárstvo.
Požadované kritériá Fakulty prírodných vied UKF v Nitre na pedagogickú činnosť
jednoznačne spĺňa.
2.Publikačná činnosť
Doc. MUDr. Martin Péč, PhD. má objektívne doložené publikácie z Akademickej
knižnice a audiviozuálneho strediska Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine:
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: ako prvý autor lx, ako
spoluautor 2x,
22 publikácií v zahraničných karentovaných časopisoch, z toho ako prvý autor lx,
21x ako spoluautor,
8 publikácií v domácich karentovaných časopisoch, všetky ako spoluautor,
37 vedeckých prác v ostatných zahraničných časopisoch, z toho 4x ako prvý autor
a 33x ako spoluautor,
26 vedeckých prác v ostatných domácich časopisoch, z toho 9x ako prvý autor a 17x
ako spoluautor.
Citačný ohlas na jeho práce je nasledovný:
120 citácií v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch,
6 citácií v domácich publikáciách registrovaných v citačných indexoch,
33 citácií v zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch,
80 citácií v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch.
Požadované kritériá Fakulty prírodných vied UKF v Nitre na publikačnú činnosť prevyšuje.

3.Vedeckovýskumná činnosť
Doc. MUDr. Martin Péč, PhD. bol riešiteľ – koordinátor medzinárodného projektu
Grant CZ – EU/P.Kr/10.01.20 „Statíny v kombinácii s ďalšími farmakami v prevencii
experimentálnej mamárnej karcinogenézy,
vedúci projektu Grant VEGA //0071/13 Fytochemikálie v prevencii mamárnej
karcinogenézy u samíc potkanov,
riešiteľ – koordinátor Grant APVV LPP 024209 Spoznajme bioniku – technické
inovácie inšpirované prírodou,
spoluriešiteľ 9 národných projektov Granty VEGA,
vedúci fakultného projektu Aktivácia epidermálnej melanínovej jednotky
u pacientov s mastocytosis,
spoluriešiteľ 5 fakultných výskumných úloh.
Požadované kritériá Fakulty prírodných vied UKF v Nitre na vedeckovýskumnú činnosť
spĺňa.
3.Iná odborná činnosť
Doc. MUDr. Martin Péč, PhD. odprednášal 32 prednášok na domácich
konferenciách a 30 prednášok na zahraničných konferenciách.
Je člen štátnicovej komisie pre obhajoby diplomových prác v doktorskom študijnom
programe všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a jazyku anglickom.
Zaviedol študijný progam bakalárskeho štúdia (lekárska biológia, anatómia
a fyziológia), magisterského štúdia (klinická genetika) a doktorandského štúdia
(všeobecná biológia, dermatovenerológia) a vypracoval projekty programov
k daným štúdiám na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského
v Martine.

Konštatujem, že doc. MUDr. Martin Péč, PhD., vedúci Ústavu lekárskej biológie
Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, je vyprofilovaná
vedecko-pedagogická osobnosť s medzinárodnými ohlasmi na svoju činnosť.
Je skúsený vysokoškolský učiteľ, ktorý pravidelne prednáša na 3 domácich
univerzitách.
Všetky požadované kritériá Fakulty prírodných vied UKF v Nitre na profesora
v študijnom odbore 4.2.1 Biológia jednoznačne spĺňa.
Doporučujem Vedeckej rade Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre udeliť doc. MUDr. Martinovi Péčovi, PhD. titul profesor.
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