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Charakteristika práce 
Popis práce 
 Predložená habilitačná práca MUDr. Adely Penesovej  je spracovaná formou 
súboru publikovaných vedeckých prác doplnených úvodnou časťou. V tejto časti  
autorka prezentuje okrem všeobecného úvodu aj zhrnutie hlavných výsledkov prác 
predložených v druhej časti  habilitačnej práce . Úvodná časť tvorí podstatnú časť 
práce – je napísaná na 126 stranách. V druhej časti práce je formou príloh 
vložených 15 originálnych in extenso článkov, z  ktorých v deviatich je MUDr. 
Penesová prvou autorkou. Po formálnej stránke habilitačná práca spĺňa kritériá  
stanovené pre tento druh práce a predložená habilitačná práca v primeranom 
rozsahu predstavuje teoretické pozadie, význam a  najdôležitejšie výsledky autora.  
 
Prehľad kapitol  
 Úvodná časť práce je členená na 6 kapitol s  príslušnými podkapitolami 
a rozsah tejto časti je primeraný . Výsledky niekoľkých vybraných štúdií sú 
združené v jednotlivých podkapitolách.   
 
Prínos práce 
Vedecký prínos riešenia zvolenej problematiky  

Obezita predstavuje závažný medicínsky problém súčasnosti . S  narastajúcou 
prevalenciou obezity rastie aj výskyt s  ňou spojených komplikácií .  Poznanie 
patogenézy vzniku obezity a  jej komplikácií  je nevyhnutné pre ďalší vývoj 
vhodných terapeutických intervencií .  Ide o vysoko aktuálnu,  nemenej atraktívnu,  
ale aj náročnú multidisciplinárnu tému s  potrebou vedeckého bádania na rôznych 
úrovniach – počnúc genetickými a  epigenetickými vplyvmi a  končiac integrovaným 
pohľadom na organizmus ako celok. Je potrebné zdôrazniť, že hľadanie kauzálnych 
vzťahov v takto zložitom systéme vzájomne prepojených prvkov je mimoriadne 
náročné a neustále je potrebné mať na pamäti,  že pozorované asociácie môžu byť 
aj dôsledkom iných súvislostí  a vzťahov ako tých, ktoré sú hodnotené v práve 
analyzovanej a preto nevyhnutne simplifikovanej množine meraných parametrov.  
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Predložená práca uvádza originálne výsledky autorky týkajúce sa pomerne 
širokej škály vedeckých problémov súvisiacich s obezitou, jej patogenézou 
a patogenézou s obezitou spojených komplikácií .  Viaceré originálne výsledky  boli 
aj vo svetovom meradle publikované po prvýkrát – ide predovšetkým o opísanie 
transferu genetickej informácie po paternálnej l ínii  na potomstvo, pri ktorom mal 
skorší nástup diabetu u  otcov vplyv na zloženie tela u potomkov. O  významnom 
vplyve deficitu rastového hormónu na zloženie tela, histologickú štruktúru 
podkožného tukového tkaniva a  prítomnosť chronického lokálneho zápalu svedčia 
výsledky ďalšej štúdie. Zaujímavým zistením bolo pozorovanie zníženej 
inzulínovej senzitivity u  novodiagnostikovaných pacien tov s artériovou 
hypertenziou, čo poukazuje na zložitosť a  častokrát aj obojstrannosť vzájomných 
vzťahov pri patogenéze komplikácií  súvisiacich s  diabetom, príp. obezitou. Tieto 
vzťahy sú ovplyvnené aj genetickým pozadím, čo bolo dokumentované na štúdii  
týkajúcej sa vplyvu genetickej variability v  génoch súvisiacimi so systémom renín-
angiotenzín-aldosterón.  O významnej asociácii  medzi sklerózou multiplex, 
niektorými chronickými zápalovými ochoreniami a  inzulínovou senzitivitou 
svedčia výsledky ďalších priložených vedeckých prác autorky . Niektoré zmeny 
boli podľa predpokladov reverzibilné, čo dokumentujú výsledky intervenčnej 
štúdie.        

  
 

Originalita práce    
Spracovaná téma predstavuje atraktívne prostredie vedecko-výskumnej 

činnosti .  Práca obsahuje viaceré originálne výsledky autorky , o čom svedčia aj 
priložené publikácie dokladujúce medzinárodnú akceptáciu  originálnych výsledkov 
autorky a jej spolupracovníkov.  
 
Pripomienky k obsahu práce     
 
Pozitívne hodnotím, že pri spracovaní úvodnej časti  sa autor opiera o výsledky 
vlastnej vedeckej práce , ktoré sú v tejto časti  stručne prezentované. Široký rozsah 
riešenej problematiky na rôznych úrovniach organizmu do určitej miery znižuje 
súrodosť predloženej práce – jednotlivé témy a podkapitoly nie sú dostatočne 
prepojené a tvoria skôr samostatné časti .  Jednotiacim prvkom je tu najmä štruktúra 
jednotlivých kapitol a podkapitol zodpovedajúca základnému členeniu 
predstavovaných originálnych štúdií .  Záver by bolo vhodné doplniť zhrnutím 
dosiahnutých výsledkov a  náčrtom ďalších smerov pre vedecko-výskumnú prácu.   
 
Formálne pripomienky k  práci 
1) Nedôsledné používanie viacerých skratiek – niektoré skratky zavedené až po ich 
objavení sa v texte, niektoré zavedené viackrát,  niektoré sú síce zavedené, ale nie 
sú používané v ďalšom texte, niektoré skratky neboli vôbec vysvetlené . Skratky 
DEXA a SEM nie sú vysvetlené  správne. 
2) Nepresnosti  v slovenskej nomenklatúre viacerých molekúl.  
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3) V niektorých častiach textu sa objavujú termíny nepresne preložené 
z angličtiny, na viacerých miestach je „cítiť“, že do slovenčiny bol prekladaný 
anglický text.   
4) Slovo „variant“ je mužského rodu, nie je to však konzistentne dodržiavané 
v texte. 
5) V texte nie je jednotný formát pri vymenovaní viacerých bodov (napr. na str.  76 
– 77: 1.), 2.),  atď. a (i) ,  (ii),  atď.)  
6) V niektorých kapitolách (napr. kapitola 5) je použité zvýraznenie vybraných 
termínov/tvrdení v texte, v iných častiach práce tento postup použitý nebol.  
 
 
Otázka na kandidátku: 
 
Aké sú predpokladané mechanizmy pozorovaného vzťahu medzi artériovou 
hypertenziou a inzulínovou rezistenciou? Ide o kauzálny vzťah alebo o 
koincidenciu? 
  
Záver: 
 Aj napriek uvedeným formálnym nedostatkom pokladám výsledky 
prezentované v habilitačnej prácu za originálne a  prínosné.  Autorka v 
predloženej habilitačnej práci preukázala významné teoretické vedomosti 
v pomerne širokej oblasti vedeckého bádania a schopnosť vedecko-výskumnej 
práce s prezentáciou vlastných výsledkov. Predložená práca spĺňa podmienky 
stanovené pre tento druh práce . 
 
Odporúčam, aby bol MUDr. Adele Penesovej,  PhD.  po obhájení habilitačnej  
práce udelený vedecko-pedagogický titul docent . 
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Martin, 8. júl 2021                     Prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.  
                                oponent 
 


