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OPONENTSKÝ POSUDOK 

na inauguračné konanie doc. Ing. Vladimíra Frecera, DrSc. 

 

 

 Posudok som vypracovala na základe vymenovacieho dekrétu, ktorý mi zaslal 

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., predseda VR a dekan Farmaceutickej fakulty UK.  

Predložená žiadosť na inauguračné konanie doc. Ing. Vladimíra Frecera, DrSc., 

docenta na Katedre fyzikálnej chémie liečiv Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, 

v odbore farmaceutická chémia zodpovedá platným predpisom. 

 

Pedagogická činnosť 

 

 Pedagogická aktivita uchádzača na Farmaceutickej fakulte UK je intenzívna 

najmä v ostatných desiatich rokoch. Doc. Frecer vykonáva bohatú pedagogickú prácu, 

a to na pregraduálnej, aj postgraduálnej úrovni. Uchádzač vyučuje nielen predmety 

bezprostredne nadväzujúce na jeho vlastnú vedeckú činnosť, ale aj predmety 

teoretické, napr. matematiku a fyziku. Sú to predmety veľmi potrebné, nie však vždy 

veľmi populárne. Väčšiu možnosť včlenenia vedeckého spôsobu myslenia a výsledkov 

vlastnej vedeckej práce vidím v predmetoch ako farmakokinetické modelovanie alebo 

molekulový dizajn. Zapája sa tiež do vedenia diplomových a rigoróznych prác. 

Hodnotná je jeho pedagogická práca v rámci 3. stupňa vysokoškolského štúdia, keďže 

pôsobil ako školiteľ úspešných doktorandov doma aj v zahraničí. 
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Vedecké zameranie 

 

 Vedecké zameranie doc. V. Frecera je pomerne široké a jeho výskumná práca 

priniesla viacero pozoruhodných originálnych poznatkov. Kvalita vedeckých poznatkov 

doc. Frecera bola do veľkej miery podmienená vývojom adekvátnych moderných 

metodických prístupov. Pán doc. Frecer vypracoval a publikoval viaceré sofistikované 

metódy, ktoré následne využil na získanie nových poznatkov v oblasti dizajnu 

antimikrobiálnych liečiv a antivirotík. Niet pochýb o tom, že potreba vývoja nových liečiv 

z uvedených liekových skupín je vysoko aktuálna. O aktuálnosti a význame zvolenej 

problematiky svedčí aj získanie grantu APVV na projekt, ktorého je zodpovedným 

riešiteľom.  

 Publikačná aktivita doc. V. Frecera je výnimočne početná, ale aj kvalitná. Počet 

jeho IF/CC publikácií niekoľkonásobne prekračuje požadované kritériá. Rozhodne nejde 

len o vysoký počet prác, doc. Frecer publikoval vysoký počet kvalitných prác. Svedčí 

o tom vysoký počet ohlasov v uznávaných databázach. Je sympatické, že si uchádzač 

neuviedol vo výbere najdôležitejších prác v oblasti farmaceutickej chémie práce s 

najvyšším impakt faktorom, ale práce, ktoré priniesli najvýznamnejšie poznatky 

a v ktorých mal on podstatný podiel. Päť vybraných prác zo siedmich je prvoautorských. 

 

Bibliometrické ukazovatele 

 

Ako už bolo uvedené vyššie, scientometrické údaje doc. Ing. V. Frecera, DrSc. 

sú pozoruhodné. Výsledky výskumnej aj pedagogickej práce doc. Frecera sú bohato 

dokladované v publikačných výstupoch. Požadované scientometrické ukazovatele 

uchádzač nielen spĺňa, ale vo viacerých ukazovateľoch výrazne prekračuje. Zďaleka nie 

každý vedec a zároveň pedagóg má publikáciu, ktorá bola citovaná viac ako 100 ráz.  

Nedávny pohľad do databázy WOS odkryl fakt, že h-index uchádzača už presahuje 20. 

Vedecká škola  
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Vytvorenie vedeckej školy doc. Frecera dokladujú  školení doktorandi doma aj 

v zahraničí. Jeden doktorand vedený doc. Frecerom úspešne obhájil PhD.  v roku 2018. 

Zaujímavá kariéra je v prípade druhého doktoranda uchádzača, ktorý vykonal 

dizertačnú skúšku z farmaceutickej chémie v roku 2015. Približne dva roky práce s doc. 

V. Frecerom ho zrejme motivovali pokračovať v odbore na medzinárodnej úrovni 

a svoju doktorandskú prácu ukončil na univerzite v Singapure. Počas dlhodobého 

pobytu na University of Singapore sa uchádzač významne podieľal na vedení ďalších 

dvoch doktorandov. 

  

Medzinárodné uznanie  

 

 Doc. Ing. V. Frecer, DrSc. absolvoval viaceré dlhodobé zahraničné pobyty, 

predovšetkým v Taliansku a Singapure. Podstatné je, že mnoho pracovníkov, ktorých 

počas svojich pobytov usmerňoval, s ním naďalej spolupracuje. Viacerí sú mladí 

vedeckí pracovníci, možno teda hovoriť o medzinárodnej vedeckej škole. Je 

pozoruhodné, že doc Frecer publikoval v ostatných ôsmich rokoch v medzinárodnej 

spolupráci najmenej deväť kvalitných publikácií. 

 
Záver 

 

Vedecká a pedagogická činnosť doc. Ing. Vladimíra Frecera, DrSc.  prekračuje 

kritériá na inauguráciu profesorov. Je potrebné podotknúť, že už dávnejšie splnil 

kritériá pre doktora vied. Jeho vedecké, pedagogické, ale aj osobnostné 

charakteristiky zodpovedajú požiadavkám na výborného vysokoškolského učiteľa. 

Odporúčam začatie a úspešné ukončenie vymenúvacieho konania doc. Ing. 

Vladimíra Frecera, DrSc. za profesora v odbore farmaceutická chémia. 

  

 

Bratislava, 21.2.2020 Prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. 


