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Posudok na habilitačnú prácu Mgr. Diany Vavrincovej, PhD.: 

„Indolamín 2,3-dioxigenáza – budúcnosť transplantačnej medicíny“ 

Charakterizácia habilitačnej práce uchádzačky: 

Habilitačná práca Mgr. Vavrincovej predstavuje ucelené koncízne vedecké dielo, v 

ktorom autorka formuloval svoje predstavy o mechanizmoch uplatňujúcich sa po transplantácii 

obličky s dôrazom na terapeutický potenciál indolamín 2,3-dioxigenázy (IDO). Táto téma, 

s výrazným teoretickým potenciálom, patrí medzi oblasti v modernej medicíny ktoré sú 

mimoriadne aktuálne s ohľadom na incidenciu zlyhávania renálneho systému s následnou 

potrebou transplantácie obličky. Poznatky habilitantky na jednej strane rozširujú naše poznanie 

v tejto v oblasti a na druhej strane znamenajú jednoznačný impulz pre translačný výskum 

smerovaný k zlepšeniu postupov transplantácie nielen obličiek ale aj iných orgánov. Habilitantka 

so svojimi kolegami skúmala vplyv vnesenia génu pre IDO na akútnu rejekciu transplantovanej 

obličky a na chronickú posttransplantačnú disfunkciu na overených potkaních modeloch. 

Významnou črtou habilitačnej práce je aj orientácia na klinickú prax napr. pri  prezentácii prípadu 

pacientky po transplantácii obličky, kde sa v dôsledku imunosupresie rozvinula ojedinelá život 

ohrozujúca forma gastrointestinálnej tuberkulózy. 

Samotná habilitačná práca pozostáva z Teoretickej časti (vrátane cieľov práce) 

napísanej na 52 stranách bežne adjustovaného textu. Tu habilitantka poskytla výstižný prehlaď 

súčasných poznatkov k zvolenej téme. Prejavila tu nesporný talent zrozumiteľne a pútavo 

interpretovať niekedy aj zložité vzťahy ktoré prebiehajú v ľudskom organizme. Chcem 

podotknúť, že touto časťou prezentovala aj svoj pedagogický talent. Za teoretickou časťou 

nasleduje experimentálna časť, ktorú predstavuje 5 publikácii habilitantky (3 krát ako prvá 

autorka). Práce sú publikované v medzinárodných časopisoch. Za touto časťou nasleduje 

výstižná diskusia a závery habilitačnej práce. Práca je doplnená abstraktom v slovenskom aj 

anglickom jazyku. Bohatú vedeckú bibliografiu považujem za adekvátnu k tomuto typu práce. 

Chcem podotknúť, že napriek tomu, že habilitantka sa rozhodla prezentovať svoje výsledky 

prostredníctvom svojich publikácii nezľahčovala si vypracovanie svojej práce tým že by napísala 

30 stránkový úvod (sprievodný text), za ktorým by nasledovali jej publikácie ako sa s tým často 

stretávame u iných uchádzačov. Ako teoretická časť tak aj diskusia sú napísané koncízne so 

vzájomnou logickou previazanosťou a mohli by byť súčasťou aj monografickej formy habilitačnej 

práce, keby sa pre ňu uchádzačka rozhodla. Celkovo habilitačná práca pôsobí ako ucelené 
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vedecké dielo a dokumentuje schopnosť habilitantky jasne ˇa výstižne formulovať svoje 

myšlienky, nastoľovať vedecké hypotézy a navrhovať cesty ich potvrdenia alebo vyvrátenia.  

Zhodnotenie pedagogických predpokladov habilitantky 

K pedagogickej praxi Mgr. Vavrincovej sa ako externý posudzovateľ neviem kompetentne 

vyjadriť. Keď však zvážim vedecký impakt jej prác a spôsob napísania a zdôvodnenia jej 

problematiky v texte jej habilitačnej práce, nemôžem jej uprieť talent jednoduchým a prehľadným 

spôsobom vysvetliť niekedy aj zložité poznatky. To považujem za zásadný predpoklad pre 

úspešnú pedagogickú kariéru. 

Zhodnotenie vedeckých predpokladov habilitantky 

Vedecko-výskumnú činnosť Mgr. Vavrincovej možno vzhľadom na jej vek charakterizovať ako 

veľmi úspešnú. Uchádzačku osobne nepoznám, avšak s jej menom som sa už stretol pri rôznych 

príležitostiach, kde sa posudzovala kvalita výskumnej činnosti, alebo projektových návrhov. Za 

zmenku stojí, že získala ocenenie pre mladých výskumníkov za najlepšiu prácu v roku 2014 

a 2015 od Slovenskej farmakologickej spoločnosti. Hoci k svojej habilitačnej práci priložila 5 

svojich vedeckých publikácii v databáze WOS (keď som vyhľadával podľa autora Yaghi D or 

Vavrincova Yaghi D) som našiel 15 evidovaných príspevkov v medzinárodných časopisoch, 

ktoré boli podľa tejto databázy 100 krát citované bez autocitácií. Jej h-index je 7. Preto 

konštatujem, že habilitantka jasne preukázala schopnosť vedecky pracovať, čo je nutná 

podmienka pre udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. Som toho názoru, že po 

úspešnej obhajobe jej habilitačnej práce, má Mgr. Vavrincová potenciál stať sa významnou 

vedeckou osobnosťou a bude vo vedecko-výskumnej práci výraznou posilou Farmaceutickej 

fakulty UK. Z prác habilitantky možno odhadnúť, že má ambíciu budovať si spoločný výskumný 

tím so svojim manželom, čo považujem za vhodnú cestu, nakoľko existujú viaceré príklady na 

efektívnosť manželských párov pri výskume v ich spoločnej problematike. 

Nakoľko poznatky v habilitačnej práci sú publikované v renomovaných časopisoch a určite prešli 

korektným peer review procesom obmedzím sa len na dva námety. 

1. Vo vašej práci ste venovala pomerne veľa energie napísaniu teoretickej časti a diskusie. 

Tieto časti majú nespornú vedeckú alebo pedagogickú hodnotu, a bolo by škoda, keby 

ostali len súčasťou vašej habilitačnej práce. Plánujete Tieto texty využiť pri vytvorení 

nejakého vedeckého alebo odborného výstupu?  
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2. Vo vašej práci, ktorá sa mi veľmi páčila mi chýbali odhady ako sa bude výskum vo vašej 

oblasti ďalej rozvíjať, aké v nich bude miesto vašich doterajších vedeckých nálezov, 

a aké budú Vaše budúce vedecké zámery. Viem, že vo výskume nemáme krištáľovú 

guľu, aby sme mohli veštiť, ale niektoré veci sa odhadnúť dajú. Preto vy som ocenil, keby 

ste sa v rámci odpovede na môj posudok venovali aj tomuto aspektu.   

Záverom rád konštatujem, že Mgr. Diana Vavrincová, PhD. podľa mojej mienky splnila všetky 

požiadavky potrebné na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, a preto odporúčam, aby 

jej po úspešnom habilitačnom konaní bol tento titul priznaný. 

 

Bratislava, 14. 2. 2022 
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