
Návrh habilitačnej komisie na vymenovanie Mgr. Borisa Bokora, PhD. 

z Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, 

Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 

za docenta v odbore habilitačného konania „Fyziológia rastlín“ 

 

V súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 246/2019 Z.z. 

o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docenta a profesora, ako aj Zásadami 

Univerzity Komenského k vyhláške č. 246/2019 o habilitácii docentov a vymenúvaní 

profesorov, uverejnenými vo Vnútornom predpise UK č. 7/2014, sa dňa 09.12.2021 uskutočnila 

na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave habilitačná prednáška Mgr. Borisa Bokora, PhD., 

z Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na 

tému „Transport, depozícia a funkčná úloha kremíka v rastlinách“ a obhajoba jeho habilitačnej 

práce s názvom „Transport, depozícia a funkčná úloha kremíka v rastlinách“. 

Habilitačná komisia bola dekanom PriF UK vymenovaná v zložení:  

Predseda: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave,

 Prírodovedecká fakulta,  Katedra botaniky, Bratislava 

 

Členovia: prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied, 

Katedra botaniky, Košice 

 

doc. RNDr. Roman Kuna, PhD., Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 

Fakulta prírodných vied, Katedra botaniky a genetiky, Nitra  

 

Za oponentov habilitačnej práce boli dekanom PriF UK vymenovaní: 

Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., Mendelova univerzita v Brně, 

Agronomická fakulta, Ústav biologie rostlin AF, Brno, Česká republika 

 

RNDr. Terézia Salaj, DrSc., Slovenská akadémia vied, Centrum biológie 

rastlín a biodiverzity, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, Nitra 

 

Prof. Ing. Marián Brestič, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v 

Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra fyziológie rastlín, 

Nitra  

 

 

Habilitačná prednáška Mgr. Borisa Bokora, PhD. sa zaoberala charakteristikou príjmu 

a transportu kremíka, akumuláciou a depozíciou kremíka v pletivách rastlín a všeobecnou 

funkčnou úlohou kremíka v rastlinách.   

V úvode habilitačnej prednášky uchádzač predstavil základnú charakteristiku kremíka 

a jeho zdroj v prírode a zadefinoval obsahový rámec prednášky. Ťažisko prednášky spočívalo 

v prezentovaní jednotlivých transportných mechanizmov kremíka a jeho depozíciu a bio-

silicifikáciu v orgánoch rastlín. Uchádzač charakterizoval spôsoby príjmu kremíka v koreni, 

ktoré závisia najmä od proteínov Lsi1 a Lsi2 (low silicon 1 a 2) a takisto aj transport alebo 

translokáciu kremíka z koreňa do nadzemných častí rastlín pomocou homologického proteínu 

Lsi6 (low silicon 6). Uchádzač ďalej rozobral princíp biosilicifikácie kremíka v pletivách 

koreňa a listov, spôsoby biosilicifikácie a funkčný význam depozitov kremíka, predovšetkým 



pri abiotickom strese rastlín. Zaujímavou časťou prednášky bola ukážka možných pozitívnych 

účinkov kremíka na rastliny v súvislosti s globálnymi klimatickými zmenami, ktoré 

predstavujú vplyv niekoľkých druhov abiotického stresu súčasne. 

Habilitačná prednáška uchádzača mala vysokú odbornú aj didaktickú úroveň. Odborné 

problémy prednesené v prednáške vyvolali zaujímavú diskusiu. Uchádzač sa počas prednášky 

i v diskusii prejavil ako vyzretá vedecká osobnosť, ktorá má hlboké znalosti skúmanej 

problematiky a jej všeobecných znakov. Prednáška zároveň demonštrovala spôsobilosť 

uchádzača na kvalitnú pedagogickú prácu vo funkcii docenta. V diskusii k prednáške reagoval 

a preukázal široký prehľad v prezentovanej problematike.  

V rámci obhajoby habilitačnej práce uchádzač predstavil niektoré významné dosiahnuté 

výsledky. Obhajoba habilitačnej práce sa zaoberala transportom kremíka na molekulárnej 

úrovni ako aj akumuláciou a depozíciou kremíka. Autor ďalej rozvinul problematiku interakcie 

kremíka s minerálnymi živinami v rôznych pletivách rastlín. V nasledujúcich častiach 

obhajoby sa venoval vplyvu kremíka na rastliny v podmienkach abiotického aj biotického 

stresu. 

Obhajoba habilitačnej práce Mgr. Borisa Bokora, DrSc. bola uskutočnená predpísaným 

spôsobom on-line formou. Všetci traja oponenti boli prítomní on-line. Vo svojich posudkoch 

hodnotili kladne odbornú úroveň habilitačnej práce. Uchádzač v dostatočnej miere odpovedal 

na otázky a pripomienky oponentov, ktoré odzneli v posudkoch a v následnej diskusii 

presvedčila, že je odborníkom v problematike výskumu kremíka v rastlinách. 

Mgr. Boris Bokor, PhD. publikoval doterajšie výsledky svojej vedecko-výskumnej 

činnosti v domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch, zborníkoch a monografiách 

(celkovo 46 záznamov, z toho do habilitačného konania zaradených 18). Z uvedeného počtu ku 

dňu podania žiadosti o začatie habilitačného konania tvorilo 14 publikácii práce zaradené do 

CC. Je spoluautorom jednej kapitoly vedeckej monografie a autorom vysokoškolskej učebnice 

s počtom 6,33 AH. Celkovú štatistiku ohlasov tvorí 112 záznamov na všetky doposiaľ 

publikované odborné a vedecké publikačné výstupy, z toho je vyše 110 ohlasov evidovaných 

v citačných indexoch Web of Science Core Collection ku dňu podania žiadosti o začatie 

habilitačného konania (v súčasnosti je to 19 publikácii CC a viac ako 174 citácii). 

Mgr. Boris Bokor, PhD. je od roku 2015 kontinuálne zamestnancom PríF UK, na pozícií 

VŠ učiteľa (odborný asistent). Na Katedre fyziológie rastlín pracuje v súčasnosti na 50% 

pracovný úväzok. Jeho pedagogické aktivity sú spojené s výučbou predmetov v bakalárskom 

a magisterskom (študijný odbor Biológia a študijný program Fyziológia rastlín) stupni štúdia. 

Podieľa sa tiež na výučbe prednáškovou činnosťou z molekulárnej biológie rastlinnej bunky, 

bunkovými a génovými manipuláciami vyšších rastlín ako aj vybraných kapitol z cytológie a 

fyziológie rastlín a vedení cvičení v povinných a povinne voliteľných predmetov, ako sú napr.: 

Cvičenia z biológie bunky a Cvičenia z anatómie rastlín. Celkovo viedol 2 diplomové práce 

a dvoch zahraničných doktorandských študentov počas ich výskumného pobytu na Katedre 

fyziológie rastlín. V súčasnosti vedie 1 diplomanta a 1 bakalára.  



Habilitačná komisia po zhodnotení pedagogického a vedeckého profilu a taktiež po zhodnotení 

habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce zastáva názor, že uchádzač je pripravený 

na prácu univerzitného docenta, čo sa odzrkadlilo aj na následnom jednohlasnom hlasovaní.  

V súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 246/2019 Z.z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, ako aj Zásad habilitačného 

konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite 

Komenského v Bratislave k vyššie uvedenej Vyhláške MŠ SR, habilitačná komisia odporúča 

udeliť Mgr. Borisovi Bokorovi, PhD., titul docent v odbore habilitačného konania „Fyziológia 

rastlín“.  

 

 

 

Predseda:  prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  ....................................... 

Členovia:   Prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.  ........................................ 

doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.  ........................................ 

 

 

V Bratislave, 9. 12. 2021 

 


