Oponentský posudok k inauguračnému konaniu

Meno: Claus Muss Dr.med. Dr.med.vet,PhD, Doc.Habil
Odbor: 7. 4. 2. Verejné zdravotníctvo
Meno oponenta: Prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc. MBA
Doc. Claus Muss, MD, DVM, PhD predložil inauguračný spis pre vymenúvacie konanie na profesora v
štúdijnom odbore 7. 4. 2. Verejné zdravotníctvo na VŠZaSP Sv.Alžbety v Bratislave, ktorý je v súlade so
zákonom stanovenými kritériami a smernicou pre zahájenie vymenúvacieho konania profesorov, ktorú
schválila Vedecká rada VŠZaSP sv.Alžbety v Bratislave.
Oponent mal k dispozícii nasledujúce dokumenty :







Profesijný životopis (3)
Sumárny prehľad pedagogickej činnosti (5)
Účasť na grantoch, projektoch a úlohách (6)
Zoznam pôvodných vedeckých, odborných prác, citácií a ohlasov (7)
Prehľad výsledkov vedeckej, školiacej činnosti doktorandov (8)
Prehľad plnenia kritérií pre začatie vymenúvacieho konania profesorov na Vysokej škole zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.

Uchádzač doc. Claus Muss,PhD predložil spis so zameraním na plnenie požadovaných kritérií pre inauguračné
konanie.
Životopis:
V životopise uvádza ukončené vysokoškolské vzdelanie vo veterinárnej medicíne v roku 1984 (School of
Veterinary Medicine Berlin) a doktorát so zameraním na tropickú medicínu. V roku 1990 ukončil štúdium
medicíny na lekárskej fakulte (Medical School Munich,Ludwig Maximilian University). Tam zároveń získal aj
doktorát na Katedre patológie a forenznej medicíny. Docentúru získal na Donau University Krems v roku 2002.
Titul PhD obhájil v roku 2009 a následne v roku 2011 habilitoval v odbore Verejné zdravotníctvo na VŠ
svAlžbetyv Bratilsave. Pôsobil ako Visiting Professor University USCI , KL Malaysia, Department of AntiAging & Regenerative Medicine (2009). Absolvoval tiež ďaľšie klinické vzdelávanie vo vnútonom lekárstve
(1991), cestovnej medicíne (2000), nutričnej medicíne (2001) a výživovom poradenstve (2012) .
Po ukončení medicínskych štúdíí od roku 1994 mal prax v nutričnej medicíne v Augsburgu, od roku 2007 pôsobil
v Int. Hospital Vienna Goldenes Kreuz a ako riaditeľ Private Clinic and Research Center in Vienna (PIKEM) a
od roku 2009 na Medical Clinic v Lucerne. V profesijnej kariére spája klinickú medicínu s problematikou zdravia
verejnosti a utilizuje medzinárodné skúsenosti. Prínosom pre rozvoj zdravia verejnosti je interdisciplinárne
zameranie kandidáta dané už jeho základným vzdelaním paralelne vo veterinárnej a humánej medicíne, ďalej
kultivované v medzinárodnom prostredí.

Pedagogická činnosť:
Pedagogcká činnosti v odbore zahŕňa pôsobenie v pozícii docenta na Danube University, Krems (Nutritional
medicine, Preventive Medicine) vrokoch 2002-2009, prednášal tiež na UCSI University Kuala Lumpur
(Preventivna medicína) – 2009. Od roku 2008 pôsobí na VŠ sv Alžbety v Bratislave so zamerním na Verejné
zdravotníctvo a Nutričnú medicínu vrátane prednášok a vedenia PhD študentov. Pedagogickou činnosťou
v trvaní viac ako 15 rokov vrátane medzinárodných skúseností požiadavky v tejto oblasti uchádzač naplňa.
Vedecká a publikačná činnosť:
Uchádzač publikoval ako autor alebo spoluautor minimálne 4 monografíe, je autorom 4 učebníc respektíve
učebných textov. V časopiseckej literatúre autor eviduje 73 publikácií so solídnym ohlasom - 63 citácíí – nutné
však vylúčiť autocitácie. Vo vedeckých časopisoch evidovaných databázou Pubmed je to 7 článkov so 17 ohlasmi.
V Scopus aktuálne je uvedených 21 prác s 39 ohlasmi(už bez autocitácií).
Publikačné kritérium uchádzač v zásade splnil. Odporúčam sprehľadniť uvádzanie publikácii – domáce verzus
zahraničné, zvážiť relevantnosť takéhoto delenia v prípade tohoto uchádzača.
V prehľade prednášok potom autor uvádza od roku 2000 viac ako 70 príspevkov zameraných na pre autora
„domácich“ fórach, podobný je počte aj na medzinárodných podujatiach. Zameranie je tropickú, cestovnú
medicínu a najmä medicínu preventívnu a nutríciu.
V oblasti vedeckej aktivity uchádzač uvádza riešenie deviatich výskumných projektov, kde v piatich bol
zodpovedným riešiteľom. Projekty boli riešené s podporou International research Group of Preventive Medicine
(I-GAP), tiež z Grantu Österreichische Forschungs-Förderungs-Gesellschaft.
Uchádzač bol školiteľom 6 doktorandov a v súčasnosti vedie 4 doktorandov v štúdijnom odbore Verejné
zdravotníctvo.Vhodné by bolo uviesť témy dizertačných prác u všetkých doktorandov.
Záver :
Doc. Claus Muss,MD, DVM, PhD je odborníkom vo verejnom zdravotníctve, ktorý utilizuje interdisciplinárne
zameranie a pôsobí v medzinárodnom kontexte. Okrem iného pôsobil ako člen a prezident International
Research Group Preventive Medicine, hosťoval na univerzitnom pracovisku v Malajzii. Bol autorom alebo
spoluautorom vedeckých prednášok a prezentácií na medzinárodných a domácich vedeckých podujatiach, venuje
sa edičnej činnosti.
Po zhodnotení dostupných údajov z inaguračného spisu, ktorý odporúčam v niektorých položkách precizovať,
môžem konštatovať, že Doc. Claus Muss, MD, DVM, PhD napĺňa kritéria pre zahájenie vymenúvacieho konania
profesorov na VŠZaSP sv.Alžbety v Bratislave.
V Bratislave 19.10. 2018
Prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc. MBA

