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OPONENTSKÝ POSUDOK 

 

Vážená pani dekanka, 

 

na základe Vášho listu a menovacieho dekrétu zo dňa 15.3.2022 som vypracovala oponentský 

posudok k habilitačnému konaniu MUDr. Daniela Čierneho, PhD., odborného asistenta 

z Ústavu klinickej biochémie JLF UK a UNM v Martine, s názvom „Genetické, biochemické 

a iné markery v etiopatogenéze a diagnostike sclerosis multiplex“, pre získanie vedecko-

pedagogického titulu „docent“ v  odbore habilitačného a inauguračného konania lekárska, 

klinická a farmaceutická biochémia, ktorý týmto predkladám.  

Ako podklady pre vypracovanie posudku som použila habilitačný spis, obsahujúci všetky 

zákonom predpísané náležitosti – prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov vo 

výchovno-vzdelávacej práci, štruktúrovaný zoznam publikácií a citácií, riešených 

výskumných úloh a ďalších relevantných aktivít, ako aj súbor najdôležitejších vedeckých prác 

predložených žiadateľom.  

Habilitačná práca i habilitačný spis MUDr. Čierneho je precízne spracovaný a obsahuje 

všetky relevantné informácie. Autor vo svojej práci podáva na 121 stranách literárny prehľad 

o súčasnom stave problematiky sclerosis multiplex (SM), mechanizmoch pôsobenia 

environmentálnych faktorov v patogenéze SM, o biomarkeroch SM a genetických markeroch 

v etiopatogenéze SM. Práca je veľmi vhodne doplnená obrázkami a tabuľkami čo vedie 

k ľahkej orientácii čitateľa pri čítaní textu. Okrem literárneho prehľadu habilitačná práca 

obsahuje ciele, použité metodické prístupy, závery pre prax a ďalší rozvoj vednej disciplíny 

a použitú literatúru.  

Primárnym cieľom práce bolo zostaviť súbor pacientov so SM, vyhľadať klinické 

charakteristiky jednotlivých pacientov, vykonať analýzu hladín biochemických markerov 



v sére a likvore, analyzovať genotypy cieľových genetických markerov, detegovať asociácie 

analyzovaných markerov s rizikom vzniku a závažnosťou klinického priebehu, resp. 

prognózou ochorenia, zaviesť vybrané markery do klinickej praxe a lepšie pochopiť 

etiopatogenézu SM. Na základe predložených výsledkov konštatujem, že všetky stanovené 

ciele habilitačnej práce boli splnené. Pri písaní práce autor použil viac ako 300 literárnych 

odkazov, značná časť z nich sú práce aktuálne po roku 2010. Samotná práca je doplnená 14 

prílohami, ktoré predstavujú vybrané publikácie MUDr. Čierneho, pričom na jedenástich 

z nich je prvým autorom. Tieto práce boli publikované v domácich a zahraničných 

časopisoch. Keďže sa väčšinou jedná o impaktované časopisy, ktoré prešli prísnym 

recenzným konaním nie je potrebné ich detailne hodnotiť.  

Vedecká činnosť:  

Vedecký výskum MUDr. Daniela Čierneho, PhD. je zameraný na analýzu vybraných 

genetických, biochemických a iných markerov vo vzťahu k riziku vzniku, prognóze 

a diagnostike sclerosis multiplex. Dôvodom skúmania tohto ochorenia je rozsiahla 

etiopatogenetická a klinická komplexnosť, ktorá doteraz nie je úplne objasnená. Vzhľadom na 

neustále narastajúci počet postihnutých jedincov je téma tejto habilitačnej práce veľmi aktuálna. 

Výsledky svojej vedecko-výskumnej práce MUDr. Čierny pravidelne publikuje v odborných 

časopisoch. Vysokú vedeckú hodnotu jeho 91 publikovaných prác potvrdzuje veľký počet 

zaznamenaných citácií, ktorý dosiahol číslo 163 (z toho 142 je citovaných v zahraničných 

publikáciách registrovaných a 21 neregistrovaných v citačných indexoch). 

Na získanie týchto výsledkov autor použil viacero náročných metodík, ktorých zvládnutie si 

vyžadovalo nielen veľkú zručnosť, ale aj teoretické vedomosti. V tejto oblasti výskumu Dr. 

Čierny bol/je riešiteľom šiestich VEGA projektov (na jednom z nich je zástupcom 

zodpovedného riešiteľa), jedného UKMT projektu, jedného APVV projektu a ďalších 4 

projektov (ITMS a IT431).  

Pedagogická činnosť:  

Dôležitou súčasťou vysokoškolského učiteľa je aj pedagogická činnosť. MUDr. Čierny 

dlhodobo prednáša a vedie semináre a cvičenia postgraduálnym študentom v programe 

Všeobecné a zubné lekárstvo na Ústave klinickej biochémie z predmetov Propedeutika 

vnútorných chorôb, Klinická biochémia a laboratórna medicína a Vnútorné choroby, pre 

študentov v nelekárskych študijných programoch predmet Biochémia. Vedie semináre 

a praktické cvičenia z  Lekárskej biochémie, Propedeutiky vnútorných chorôb, Klinickej 



biochémie a laboratórnej medicíny a Vnútorných chorôb (v slovenskom aj v anglickom 

jazyku). MUDr. Čierny je autorom učebných textov Klinicko-biochemické vyšetrenia.  

Individuálna práca so študentami dáva príležitosť k ich inšpirácii a tvorivej výskumnej práci, 

odovzdaniu rokmi nadobudnutých poznatkov. Počas svojej pedagogickej činnosti viedol 

MUDr. Čierny štyroch diplomantov, ktorí úspešne ukončili svoje štúdium a  troch študentov 

JLF UK v rámci študentskej vedeckej-odbornej činnosti. Je oponentom špecializačných prác 

lekárov v študijnom programe pre odbor Klinická biochémia. 

Otázky k habilitačnej práci: 

1. Na str. 31 uvádzate dôležitosť biochemického vyšetrenia likvoru pri diagnostike SM. Aký 

je typický likvorový nález pre sclerosis multiplex? 

2. Vo svojej práci spomínate, že je dostupných mnoho klinických prognostických markerov 

SM a využitie molekulárnych prognostických markerov je stále v štádiu výskumu a validácie. 

Uveďte, ktoré molekulárne markery by sa mohli v blízkej budúcnosti zaviesť do praxe. 

3. Na str. 59. uvádzate, že aj napriek mnohým opisovaným súvislostiam a mechanizmom 

vplyvu VDR polymorfizmov na riziko vzniku SM existujú štúdie, ktoré nepotvrdili asociácie 

v niektorých krajinách. Ako si vysvetľujete tento fakt? 

Záverom môžem konštatovať, že MUDr. Daniel Čierny, PhD. sa svojimi výsledkami vo 

vedecko-výskumnej práci, úspešnou pedagogickou prácou a ďalšími odbornými aktivitami 

doma i v zahraničí vyprofiloval na uznávanú osobnosť v rámci komunity biochemikov. 

Výsledky jeho vedecko-pedagogickej práce splňujú a v niektorých parametroch prekračujú 

kritériá stanovené na získanie titulu docenta na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujem habilitačnej komisii, aby bol 

podaný návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“ MUDr. Danielovi 

Čiernemu, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania lekárska, 

klinická a farmaceutická biochémia. 

 

 

 

V Košiciach 7.4.2022     prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc., v.r. 


