
Inauguračná komisia FaF UK 
pre inauguračné konanie a menovanie za profesora 
doc. Ing. Vladimíra Frecera, DrSc.  

Stanovisko 

 pre inauguračné konanie a vymenovanie za profesora  

doc. Ing. Vladimíra Frecera, DrSc. v odbore farmaceutická chémia 

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z.z. dekan Farmaceutickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave vymenoval po schválení Vedeckou radou FaF zo dňa 
3. 12. 2019 komisiu pre posúdenie návrhu na inauguračné konanie a vymenovanie za 
profesora v tomto zložení: 
predseda: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD. – FaF UK Bratislava 
členovia: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. – FCHPT STU Bratislava 
  prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. – FaF UK Hradec Králové, ČR 
  prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc. – FaF VFU Brno, ČR  

Na svojom zasadnutí dňa 09. 01. 2020 členovia komisie prerokovali a schválili 
návrh stanoviska pre VR FaF UK: komisia odporúča pokračovať v inauguračnom 
konaní v súlade so žiadosťou uchádzača doc. Ing. Vladimíra Frecera, DrSc. o 
vymenovanie za profesora v odbore farmaceutická chémia.  

Členovia komisie rokovali v zmysle:  
-  citovanej vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov 
-  vnútorného predpisu č. 7/2014: Úplného znenia vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady 

habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na 
UK v Bratislave v znení dodatku č. 1  

-  kritérií FaF UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického 
titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profesor z r. 2014  

Žiadosť prerokovali a vyjadrili sa k nasledujúcim bodom:  

1. Zoznam podkladov, na základe ktorých členovia komisie vypracovali svoj návrh:  
a) Žiadosť o začatie inauguračného konania  
b) Životopis uchádzača  
c) Kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania  
d) Kópia dokladu o získaní titulu CSc. v odbore „fyzikálna chémia“ 
e) Kópia dokladu o získaní titulu DrSc. v odbore „biofyzika“ 
f) Kópia dokladu o vymenovaní za docenta v odbore „farmaceutická chémia“ 
g) Prehľad pedagogickej činnosti  
h) Zoznam publikačnej činnosti a citácií podľa požiadaviek UK  
i) Prehľad pobytov v zahraničí  
j) Charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov  
k) Osobná charakteristika uchádzača  
l) Kópie jednotlivých publikácií uchádzača  
m) Zoznam zahraničných odborníkov (Čl. 11, ods. 3 Vnútorného predpisu č. 7/2014) 

a prislúchajúcich náležitostí 
 
 



2. Vyjadrenie sa členov komisie ku kvalite podkladov a ich hodnotenie s osobitným 
zreteľom na posúdenie správnosti kategorizácie jednotlivých publikácií, ohlasov prác a 
činností uvedených uchádzačom v zoznamoch podľa článku 11., ods. 2., písm. d) až k), 
zásad UK:  
 
Komisia konštatuje, že predložené podklady sú vypracované kvalitne a obsahujú 
hodnoverné údaje o pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti uchádzača. V nich 
uvedená kategorizácia publikácií, ohlasy prác a činností je v súlade čl. 11 ods. 2 písm. d) až 
k) zásad UK. Členovia komisie konštatujú, že prehľad publikačnej činnosti a citačnej 
aktivity je okrem predloženého vlastného zoznamu aj sumárnym výpisom z oficiálneho 
registra publikačnej a citačnej aktivity EVIPUB a všetky práce boli doložené kópiami 
separátnych výtlačkov.  

3. Analýza naplnenia kritérií FaF UK, schválených VR UK podľa článku 11 , ods. 2, 
písm. d) až k) Zásad UK:  
 

Komisia konštatuje nasledovné plnenie kritérií:  

3.l.  Rozsah a obsah vyučovacej činnosti uchádzača:  
Uchádzač o inauguračné konanie pracuje na Farmaceutickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave od roku 2010 kontinuálne ako VŠ učiteľ.  
Pôsobí vo všetkých formách pedagogickej činnosti – prednášky, cvičenia, semináre, 
konzultácie a hodnotenie študentov v slovenskom aj anglickom programe. Je členom 
komisie pre štátne záverečné skúšky, odborovej komisie študijného programu 
farmaceutická chémia, pôsobí pri výučbe doktorandov ako školiteľ, viedol a oponoval 
záverečné práce. Počas postdoktorandských pobytov pôsobil aj na viacerých 
zahraničných univerzitách: City University of New York, University of Innsbruck, 
University of Trieste a National University of Singapore. Predtým dlhodobo pôsobil 
na Ústave experimentálnej onkológie SAV. Vedie diplomantov, doktorandov aj 
rigorózantov.  
 

Záver: komisia konštatuje plnenie pedagogických kritérií podľa požiadaviek platnej 

legislatívy v plnom rozsahu.  

3.2.  Plnenie bibliometrických ukazovateľov výskumných činností (ku dňu podania 
žiadosti 14-11-2019): 

     požiadavky kritérií FaF UK   skutočnosť  
A. Pôvodné publikácie v časopisoch a recenzovaných 

zborníkoch (ADC, ADD, ADE, ADF, AD 

M, ADN, 

AEC, AED):  

      spolu        50         84 

 z toho:  
a) vedecké práce s IF ≥ 1,000;   15         74 

zároveň je prvým alebo korešpondujúcim  

autorom        5         30 

b) vedecké práce v karentovaných  

časopisoch (ADC, ADD)    15        68 

 
B. Vedecké a pedagogické knižné publikácie:  

autorstvo alebo spoluautorstvo vedeckej monografie 
(AAA, AAB, ABA, ABB) alebo vysokoškolskej 
učebnice  (ACA, ACB)        1           1 



C. Pedagogické publikácie: 

a) autorstvo alebo spoluatorstvo vš učebnice  

(ACA, ACB):            1           1 

 

b) skriptá alebo učebný text v rozsahu monografie (BCI):   2           4 (kapitoly 

           v monografiách 

           ABC) 
 

D. Citácie WoS a SCOPUS (kategória 1 a 2):       40       731 
   

E. Vedecká škola  

a) vyškolení doktorandi           1           1 

 

b) doktorandi po dizertačnej skúške         1           1 
 
Patenty:  0 

Výskumné projekty – 7 projektov,  ako vedúci projektu alebo zástupca vedúceho 

riešiteľa:  4,  spoluriešiteľ:  3. 

Záver: komisia konštatuje plnenie a významné prekročenie požadovaných 

bibliometrických ukazovateľov výskumnej činnosti. Komisia pokladá za dôležité 

vyzdvihnúť skutočnosť, že doc. Ing. V. Frecer, DrSc. (H-index 20, 731 ohlasov 

v databáze SCOPUS) prekračuje viac ako 10-krát požadovaný počet ohlasov 

registrovaných v citačných indexoch WoS a SCOPUS, ktoré sa využívajú na 

posúdenie medzinárodnej úrovne vedeckej práce uchádzača o vymenovanie za 

profesora (požiadavka 60 ohlasov).  

4. Záver o plnení kritérií FaF UK:  

Inauguračná komisia konštatuje, že žiadosť doc. Ing. Vladimíra Frecera, DrSc. 
obsahuje všetky platnou legislatívou požadované náležitosti, uchádzač spĺňa všetky 
kritériá FaF UK požadované pre vymenovanie za profesora a v mnohých prípadoch 
ich vysoko prekračuje.  

5. Záver pre VR FaF UK:  

Na základe predložených materiálov inauguračná komisia odporúča dekanovi FaF 
UK prof. PharmDr. Pavlovi Mučajimu, PhD. vzhľadom na naplnenie všetkých 
kritérií pokračovať v inauguračnom konaní pre vymenovanie za profesora doc. Ing. 
Vladimíra Frecera, DrSc. v odbore farmaceutická chémia.  

 
V Bratislave, 09. 01. 2020  
 
 

Predseda: prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD. 

 

 
Členovia: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. 

 

 

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. 

 

 

prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc. 


