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Hodnocení vědecké kvalifikace uchazečky 
 
Doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mimořádná profesorka I. interní kliniky UPJŠ, 
předložila inaugurační spis shrnující její vědeckou, zdravotnickou a pedagogickou činnost.  
Po absolutoriu LF UPSŠ nastoupila uchazečka na II. interní kliniku na pozici sekundární 
lékařky a následně odborné asistentky. Od roku 2003 dosud pracuje na I. interní klinice UPJŠ 
postupně na pozici odborného asistentky, docentky (2008), mimořádné profesorky. Mezi její 
vědecké zájmy patří klinická revmatologie s hlavním důrazem na výzkum autoimunitních 
revmatických onemocnění, zánětlivých artritid a artrózy s výzkumnými exkurzemi rovněž do 
problematiky preventivní medicíny na poli kardiologie či onkologie.  Ve své vědecké práci se 
dlouhodobě zabývala vztahem hormonů a rizika vzniku autoimunitních chorob a rovněž širšími 
aspekty chronických revmatických chorob, jako je jejich funkční, psychologický a sociální 
dopad na nemocné. Výsledky její výzkumné aktivity jsou publikovány v renomovaných 
zahraničních časopisech a mají značný citační ohlas. Doktorskou práci „Prolaktín, možnosti 
imunomodulácie u autoimunitných ochorení“ obhájila v roce 2004 a získala titul Ph.D.  
Habilitační řízení úspěšně absolvovala v roce 2008 s tématem „Vplyv hormónov na etiológiu 
autoimunitných ochorení“. Je úspěšnou řešitelkou devíti grantů, které přesahují do řady oborů.  
Zmínil bych alespoň některé: 

-Funkčný stav a kvalita života u pacientov s reumatoidnou artritidou (2007-2009) 

-Vzťah medzi autoimunitnými tyreopátiami a systémovými ochoreniami spojiva (agentura 
VEGA, 2007-2009),  

-Transkriptóm, metabolóm a signalóm bioaktívnych látok s protinádorovým účinkom v rode 
Hypericum (2017-2019) 

-Longitudinálny výskum psychosociálnych inovácií v manažmente chronických chorôb (2016-
2020) 

Uchazečka od počátku své vědecké činnosti aktivně časopisecky publikuje a prezentuje na 
domácích a mezinárodních konferencích. Je autorkou nebo spoluautorkou 223 časopiseckých 
publikací, z toho je 16 původních vědeckých prací v karentovaných zahraničních časopisech 
a 21x v ostatních zahraničních časopisech.  Její citační ohlas je 570, z toho 502 je ohlas její 
práce v karentovaných publikacích. Výsledky své práce také opakovaně prezentuje na 
národních i mezinárodních konferencích.  Z uvedeného přehledu vyplývá, že uchazečka 
aktivně publikuje výsledky své vědecké práce, její 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. 
 
Hodnocení odborné kvalifikace uchazečky 
 
Doc. MUDr. Želmíra Macejová, Ph.D. je vysoce kvalifikovanou lékařkou s více než 25 letou 
praxí, která složila v roce 1998 atestační zkoušku z vnitřního lékařství, v roce 2003  
specializační zkoušku z revmatologie a v roce 2011 pak specializaci v oboru odborník na 
řízení ve veřejném zdravotnictví (MPH - Master of Public Health). Má dlouholetou praxi 



v ambulantní i lůžkové práci na interním oddělení, konziliární činnosti v oboru revmatologie a 
je koordinátorem Centra pro indikaci biologické léčby v revmatologii s působností v Košickém 
a Prešovském kraji. Je také úspěšnou řešitelkou řady klinických hodnocení II. a III. fáze se 
zaměřením na revmatologické nemoci.  
Závěr: Odborná kvalifikace odpovídá požadavkům standardně kladeným na uchazeče 
v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru vnitřní lékařství. 
 
 
Hodnocení pedagogické způsobilosti uchazeče 
 
Doc. MUDr. Želmíra Macejová, Ph.D. se aktivně podílí od roku 1996 na pregraduální výuce 
formou přednášek, seminářů i praktických cvičení v předmětech interní propedeutika, interní 
medicína a preventivní lékařství na LF UPJŠ v Košicích MU Brno pro magisterské studijní 
programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, a to v českém i anglickém jazyce. Pracovala 
v pozici zástupce přednosty pro pedagogickou činnost (2009-2012), koordinovala výuku interní 
medicíny v programu Zubní lékařství, je členkou komise pro státní zkoušky z vnitřního 
lékařství. Je lektorkou ve specializační předatestační přípravě lékařů ve více oborech 
s interním kmenem. Je členkou atestačních komisí (revmatologie, dětská revmatologie, 
zdravotnický management a financování). Má rozsáhlé zkušenosti z práce v managementu 
lékařské fakulty (působila jako proděkanka pro zahraniční vztahy a anglickou výuku, t. č. je 
proděkankou pro pedagogickou činnost LF UPJŠ).  Je školitelkou 8 doktorandů, z toho je již 5 
doktorských prací úspěšně obhájeno. Je autorkou recenzované monografie, tří skript či 
učebních textů a vícerých kapitol v učebnicích a monografiích. 
Z uvedených skutečností vyplývá, že se uchazečka pedagogické činnosti věnuje soustavně a 
dlouhodobě, a to nejen v rámci pregraduální výuky na LF, ale také v doktorském studiu, 
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.  
 
Hodnocení uchazeče jako význačné a uznávané vědecké osobnosti v daném oboru 
 
Doc. MUDr. Želmíra Macejová, Ph.D. má dlouholetou vědecko-výzkumnou a pedagogickou 
praxi a je uznávanou osobností v oboru revmatologie a vnitřního lékařství. Od roku 2010 je 
zvolenou členkou výboru Slovenské revmatologické společnosti a od roku 2018 je její 
prezidentkou. Je členem redakčních rad (Rheumatológia, Česká revmatologie, Derma 3. 
tísicročia) a členkou Standing Committe Evropské ligy proti revmatizmu. Je nositelkou řady 
ocenění, např. Cena Slovenské revmatologické společnosti za nejlepší publikaci (1998, 2012), 
ocenění Literárního fondu „Premia za výnimočny ohlas na jedno dielo“ za anglickou publikaci 
„The impact of pain on psychological well-beeing in rheumatoid arthritis: the mediated effects 
of self-esteen and adjustment to disease“ (2016).  Organizovala či spoluorganizovala řadu 
odborných akcí, například Výroční konference slovenských a českých revmatologů. Je 
oponentkou dizertačních či habilitačních prací a vyhledávaným recenzentem.  Uvedený výčet 
pedagogické i vědecké činnosti, jakož i její ohlas v odborné komunitě ukazují uchazečku jako 
vyzrálou a respektovanou osobnost. Vzhledem k jejím 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 - 
LF UPJŠ.  
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, pedagogické kvality uchazečky jsou zcela zjevné a 
jednoznačně naplňují a v řadě aspektů výrazně přesahují požadavky kladené na profesorská 
řízení. Její schopnosti a veškeré dosavadní úspěchy, kterých dosáhla, poskytují garanci pro 
další osobností rozvoj ku prospěch nejen jejího mateřského pracoviště, ale také revmatologie, 
vnitřního lékařství a veřejného zdravotnictví na Slovensku a v mezinárodních organizací.  Na 
základě pečlivého prostudování předloženého materiálu a svých osobních znalostí kvalit Doc. 
MUDr. Želmíry Macejové, PhD., MPH, mim. prof., doporučuji její jmenování řádnou 
profesorkou vnitřního lékařství.  
 
 
 
 
V Olomouci, 23. července 2020 
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