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Písomné  stanovisko 

členky inauguračnej komisie prof. MUDr. J. Buchancovej, CSc. 

ku plneniu  kritérií pre získanie titulu  profesor 

na Fakulte verejného zdravotníctva SZU Bratislava 

 

Po preštudovaní  inauguračného spisu   doc. MUDr. Milana Tučeka,  CSc. 

v odbore 7.4.2 Verejné zdravotníctvo, prijatého vo VR FVZ  Bratislava 15.12.2014  

a posúdení  plnenia  podľa  Kritérií  SZU Bratislava na získanie titulu profesor 

                         v odbore  verejné zdravotníctvo z 26.11.2014   

                                         uvádzam nasledovné písomné stanovisko :  

 

Čl.7 Kvalifikačné predpoklady   uchádzač splňuje, CSc.  od r. 1984, docent hygieny 
a epidemiologie  od r. 2006. V odbore hygieny, epidemiologie,  pracovného lekárstva, 
verejného zdravotníctva  pracuje  od r. 1978  doteraz,  z toho 21  rokov vo verejnom 
zdravotníctve v Hygienickej službe Klatovy - Plzeň - Praha,  České dráhy, od r. 1988  spravidla  
ako vedúci  odborov, hygienickej stanice, od r. 2009 prednosta  Ústavu hygieny 
a epidemiologie 1. LF UK Praha doteraz. 

Čl.8 Vedecko- pedagogická činnosť   splňuje, vykonáva ju komplexne, kontinuálne  na VŠ 
pracovisku od r.2006, viac ako 5 rokov od habilitácie,  učí   v českom a anglickom  jazyku 
v 0,8 úväzku na 1 LF KU Praha.  Vedie pre- aj postgraduálnu výchovu  diplomandov, 
doktorandov,  posudzuje  záverečné práce, predseda  komisie ŠRS  od r. 2009, garant  
špecializačného vzdelávania pre odbor hygiena a epidemiologie  od r. 2011 na 1 LFKU Praha, 
aktívny ako školiteľ ŠVOČ,  prednáša na Univerzite 3 veku.  

Poznámka:  v rokoch 2000-2005  pracoval na Klinike NzP 1 LFUK Praha v 0,1 – 0,3 úväzku ako  
odborný pracovník a odborný asistent- doklad priložený;   

Podľa životopisu  bol  aj  v rr. 1988- l997 na katedre  hygieny  LF UK  v Plzni  ako externý učiteľ 
- odborný asistent,  predmet hygiena a epidemiologie;  

 Podľa životopisu  bol aj v rr. 1997-1999 na Katedre 3. LF UK v Prahe externý učiteľ- odborný 
asistent   predmet hygiena práce.   

Čl. 9 Publikačná činnosť  splňuje, prekračuje 

a- má 5 VŠ učebníc, z toho 2 x ako  prvý autor 
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b- má 53 prác vedeckého charakteru in extenso, recenzovaných, z toho len 13 prác 
v recenzovaných zborníkoch 

c- má 6 prác v kategórii A  

d- má 3 práce s IF nad  0,35 

e- všetky práce sú z oblasti verejného zdravotníctva 

Čl.10  Ohlasy na publikačnú činnosť – vysoko prekračuje  

Má 86 citácií vo Web of Science ev. SCOPUS 

 

Čl. 11 Vedecká škola - splňuje  

a- uvádza 1 doktoranda MUDr. Václav  Vaneček- oblasť preventívna medicína obhajoba 
PhD 25.9.2014; 1 doktorandku, MUDr. Michaelu Schneiderovú, kde je školiteľom 
konzultantom (dizertačnú skúšku  urobila 20.5.2014). Ústav hygieny, ktorý  doc. 
M.Tuček vedie, má v šk. roku 2014/5  19 študentov doktorandského študijného 
programu. 

b- Doc. MUDr. M. Tuček, CSc. v období prestavby  náplne  hygieny - verejného 
zdravotníctva – pracovného lekárstva v ČR po r. 2000 uplatnil svoje znalosti  ako 
dlhoročný predseda Českej spoločnosti pracovného lekárstva (od r. 2003 doteraz), 
ako člen riadiaceho výboru Medzinárodnej únie  železničních lékařských služeb, člen 
komisie GAV 09 pri MZ ČR, člen ICOH (Internat. Commision of Occupational Health) 
člen RR Pracovního  lékařství,  Českého pracovního lékařství a CEJPH.  

 Prestavba v odbore si vyžadovala   poskytnutie nových   prístupov  o odbore 
hygieny,  zmeny  v realizácii  práce v  zmenenom prostredí  vo verejnom 
zdravotníctve.  Po  absolvovaní viacerých zahraničných  študijných a školiacich 
pobytov  sa  preto  doc. Tuček  sústredil so svojimi spolupracovníkmi, spoluriešiteľmi 
VÚ,   hlavne na hodnotenie pracovných podmienok, faktorov pracovného prostredia 
a aktuálnom rozpracovaní  bielych miest  vo výskume pôsobenia  akrylátov,  
laminovania, plesní, drevného prachu, rizík  ortuti, karcinogenity  PAU, detekcii 
pozornosti vodičov a i. Ako hlavný riešiteľ, spoluriešiteľ 11 grantových úloh  GAV  a i. 
poskytuje doc.  Tuček  ako autor, spoluautor   pre ochranu a podporu zdravia 
množstvo  publikácií, prednášok na medicínskych fórach  doma aj  v zahraničí                
(vrátane pozvaných  prednášok  týkajúcich sa  Health risk assessment, prevencie  
profesionálnych ochorení, reformného úsilia v zdravotníctve,  úloh  a postavenia  
pracovného lekárstva  v  ČR  a i.). Mnohé publikované  informácie doc. Tučeka  
odborno-vedeckého charakteru sa využívajú  nielen v ČR ale  aj na Slovensku a inde 
v zahraničí.  
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c- Jeho práca bola  r. 2003 ocenená  čestnou medailou UIMC a v r. 2009 čestnou 
medailou prof. Teisingera.  

 

Čl. 12. Grantová činnosť  splňuje a prekračuje, uchádzač  bol hlavným zodpovedným 
riešiteľom 4 grantových VÚ IGA MZ ČR,  spoluriešiteľom  ďalších 7 grantových VÚ 
vrátane projektu EU INCO Copernicus a projektu MD –súčasti MESPIN... 

 

                                                             Záver  

 

Záverom  s plnou zodpovednosťou  odporúčam  u doc. MUDr. Milana Tučeka, CSc. 
pokračovať v inauguračnom konaní na pôde SZU Bratislava.  

      

Martin, 29.9.2015                                                               prof. MUDr. J. Buchancová, CSc.  

                                                                                               ÚVZ JLF Martin, UK Bratislava  

    

 


