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Vec  

Oponentský posudok habilitačnej práce  RNDr. Tatiany Matákovej, PhD. na tému: 

“Biomarkery náchylnosti na kolorektálny karcinóm“ 

 

Na základe menovania predkladám oponentský posudok na habilitačnú prácu RNDr. 

Tatiany Matákovej, PhD., ktorá je odbornou asistentkou na Ústave lekárskej biochémie JLF 

v Martine, kde vypracovala aj svoju habilitačnú prácu na tému: “Biomarkery náchylnosti na 

kolorektálny karcinóm“, v študijnom odbore 7.1.28 Lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia. 

Predložená habilitačná práca je štandardne členená, doplnená obrázkami (51) 

a tabuľkami (33). Teoretický prehľad problematiky definuje nádorové ochorenia, popisuje 

vplyv faktorov na ich vznik a sumarizuje poznatky o markeroch, vrátane genetickej 

predispozície na kolorektálny karcinóm (CRC), ktorý bol predmetom realizovaného výskumu. 

Práca sa venuje vysoko aktuálnemu problému súčasného onkologického výskumu. 

O dobrej orientácii autorky v študovanej problematike svedčí aj viac ako 200 citovaných prác, 

z ktorých viac 50 % predstavujú práce z posledných desiatich rokov. 

Ciele práce boli jasne definované a použité metódy zahŕňajú predovšetkým laboratórne 

izolačné a detekčné techniky NK. Výsledky sú prezentované formou obrázkov a tabuliek, 

sumarizované a analyzované. Je na škodu veci, že členenie záverov nezodpovedá členeniu 

cieľov habilitačnej práce, čo ale neznižuje hodnotu prezentovaných vedecko-výskumných 

výsledkov.  

Jednotlivé kapitoly predloženej práce na seba logicky nadväzujú a spolu vytvárajú 

kompaktný celok, ktorý poskytuje relevantné informácie o študovanej problematike. Práca je 

aj po technickej stránke na veľmi dobrej úrovni.  

Z prezentovaných výsledkov vyplýva splnenie vytýčených vedecko-výskumných 

zámerov a možnosť využitia dosiahnutých poznatkov tak pre ďalší rozvoj študijného odboru, 

ako aj v praxi. Predložená práca je prínosom k základnému výskumu predovšetkým v oblasti 
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štúdia biomarkerov kolorektálneho karcinómu, predovšetkým z pohľadu možného využitia 

v klinicko-biochemickej diagnostike tohto ochorenia.  

 

 K predloženej habilitačnej práci mám nasledujúce pripomienky a otázky: 

1. V čom sa líši katabolizmus uracilu a tymínu? 

2. Vysvetlite súvislosť koncentrácie uracilu a tymínu s dostupnosťou kyseliny listovej. 

3. V závere navrhujete zostavenie panela biomarkerov pre CRC. Aká je reálna možnosť 

jeho využitia a koľko by takéto vyšetrenie stálo? 

  

Záver 

 

Predložená habilitačná práca RNDr. Tatiany Matákovej, PhD. na tému “ Biomarkery 

náchylnosti na kolorektálny karcinóm“ spĺňa požadované kritériá kladené na tento druh 

vedeckých prác, a preto odporúčam príslušnej habilitačnej komisii jej prijatie pre habilitačné 

konanie a po úspešnej obhajobe, v zmysle vyhlášky č. 6/2005 Z.z. Ministerstva školstva SR 

o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov 

docent a profesor, udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 7.1.28 

Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia. 
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