Oponentský posudok na pedagogickú, publikačnú, vedeckovýskumnú a inú odbornú činnosť
Vymenúvacie konanie – predkladateľ: doc. MUDr. Martin Péč, PhD.
Na základe požiadavky dekana a predsedu Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UKF v Nitre
zo dňa 10. decembra 2015 (číslo FPV-OVV-2015-2/244-121:103300) som vypracoval
oponentský posudok na pedagogickú, publikačnú, vedecko-výskumnú a inú odbornú činnosť
v súvislosti s vymenúvacím konaním doc. MUDr. Martina Péča, PhD. za profesora v študijnom
odbore 4.2.1 Biológia.
Docent MUDr. Martin Péč, PhD., mimoriadny profesor v súčasnosti pôsobí ako vedúci Ústavu
lekárskej biológie na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.
Docent Péč ukončil svoje vysokoškolské štúdium v odbore všeobecné lekárstvo, dizertačnú
prácu obhájil v odbore klinická farmakológia a habilitoval sa v odbore všeobecná biológia na
LF UPJŠ v Košiciach. Pôsobil na Ústave farmakológie LF UK v Martine, neskôr na Ústave
lekárskej biológie JLF UK v Martine (ako odborný asistent, docent, mimoriadny profesor
a vedúci ústavu) ako aj odborný asistent na čiastočný úväzok na FPV UKF v Nitre.
Uchádzač v priebehu svojej pedagogickej praxi zabezpečoval výučbu na Ústave farmakológie
LF UK v Martine (Farmakológia), Ústave lekárskej biológie JLF UK v Martine (Lekárka
biológia; Anatómia a fyziológia; Dermatotovenerológia; Klinická genetika), Katedre
teoretickej elektrotechniky a biomedicíneskeho inžinierstva Elektrotechnickej fakulty ŽU
v Žiline ako aj na Katedre zoológie a antropológie FPV UKF v Nitre (Klinická genetika).
Odborné zmeranie doc. Péča je jasne smerované na problematiku morfológie, histopatológie
vybraných kožných ochorení ako aj mamilárnej karcinogenézy v experimentálnom modeli.
Docent Péč uvádza 6 vedeckých monografií vydaných v domácich vydavateľstvách, jednu
vysokoškolskú učebnicu vydanú v zahraničnom vydavateľstve, 4 vysokoškolské učebnice
vydané v domácich vydavateľstvách a 13 skrípt a učebných textov. Predkladateľ má tiež
ukončených 3 doktorandov, 2x figuroval ako školiteľ – konzultant a jedného má v príprave.
Pod jeho vedením ukončili diplomové práce 18 uchádzači v doktorskom študijnom programe
Všeobecné lekárstvo, 4 bakalári a 2 diplomanti v inžinierskom študijnom programe
Biomedicínske inžinierstvo. Zaviedol 4 predmety študijného programu bakalárskeho štúdia
študijného programu Verejné zdravotníctvo, Ošetrovateľstvo, Pôrodná asistencia
a Biomedicínske inžinierstvo (Lekárska biológia; Anatómia a fyziológia), 1 predmet študijného
programu magisterského štúdia študijného programu Biológia (Klinická genetika), 4 predmety
študijného programu doktorského štúdia študijného programu Všeobecné lekárstvo a Zubné
lekárstvo (Lekárska biológia) a vypracoval aj 2 projekty programu doktorandského štúdia
v študijnom programe Všeobecná biológia a Dermatovenerológia (ako školiteľ).
Významnými výstupmi docenta Péča sú monografie „Mastocytózy“ (2004) a „Mastocyt
v podmienkach kutánnej mastocytózy“ (2012). V predloženom materiály sa tiež udávajú nové
výsledky vo vede ku ktorých predkladateľ dospel počas svojej doterajšej činnosti. Ide
o identifikáciu a opis aktivácie epidermálnej melanínovej jednotky u pacientov so systémovou
mastocytózou a jej význam pre prognózu komplikácii mastocytóz; dôkaz a opis fenoménu
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spontánnej regresiu u pacientov s mastocytózou; dôkaz a opis morfologického obrazu
atypického mastocytu v obraze TEM u pacientov so systémovou mastocytózou a zavedenie
nových terapeutických schém u jednotlivých klinických foriem mastocytóz podľa stupňa
klinických príznakov.
Predkladateľ publikoval 22 vedeckých prác v zahraničných „karentovaných“ časopisoch a 10
vedeckých prác v domácich „karentovaných“ časopisoch. Z ďalších výstupov má doc. Péč 38
vedeckých prác v ostatných zahraničných časopisoch, 57 vedeckých prác v ostatných domácich
časopisoch, 5 vedeckých prác v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách, 22 vedeckých prác v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách, 10 abstraktov vedeckých prác v zahraničných „karentovaných“ časopisoch, 6
publikovaných príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách (9 na domácich), 20
abstraktov príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií (23 na domácich) ako aj viaceré
odborné práce doma aj v zahraničí. Z hľadiska hlasov na vedeckú prácu predkladateľ má 126
citácií v publikáciách evidovaných v databázach ISI WOK a SCOPUS a 115 citácií
v publikáciách evidovaných mimo databáz ISI WOK a SCOPUS.
Docent Péč počas svojej kariéry bol riešiteľ – koordinátor jedného medzinárodného projektu
zameraného na statíny v kombinácii s ďalšími farmakami v prevencii experimentálnej
mamárnej karcinogenézy, 2 národných projektov ako vedúci resp. koordinátor a 9 národných
projektov ako spoluriešiteľ.
Jeho kvalitné publikačné výstupy boli viackrát ocenené na domácom pracovisku – Cenou
dekana JLF UK (10x) ako aj Cenou Spolku lekárov SLS za najlepšiu prednášku v roku 2011.
Záver
Po kompletnom preštudovaní pokladov doc. MUDr. Martina Péča, PhD., konštatujem, že
predkladateľ plní minimálne kritériá pre vymenúvacie konanie za profesora na FPV UKF
v Nitre a viaceré prekračuje. Doc. Péč má významné aktivity vo výchovno-vzdelávacej ako aj
vedeckovýskumnej činnosti, ktoré sú jasne prepojené s biologickým zameraním a na základe
toho odporúčam Vedeckej rade FPV UKF v Nitre po úspešnej inauguračnej prednáške schváliť
návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor doc. MUDr. Martinovi Péčovi, PhD.,
v študijnom odbore 4.2.1 Biológia.

Nitra, 15/02/2016
prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.
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