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Fakulta baníctva, ekológie, riadenia  a 
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Vypracovala nasledujúci návrh: 

 

Vo svojom stanovisku k začatiu inauguračného konania zo dňa 8. 11. 2021 komisia 
konštatovala, že doc. Mgr. Natália HLAVATÁ HUDÁČKOVÁ, PhD. (rok narodenia 1968) spĺňa všetky 
zákonom a vnútornými predpismi UK predpísané podmienky a kritériá na vymenovanie za profesorku 
v odbore inauguračného konania „Geológia“, ktoré sú požadované Vedeckou radou Univerzity 
Komenského v Bratislave. Hodnotiace kritériá zohľadňujú dosiahnuté vedecko-výskumné výsledky, 
pedagogickú aktivitu, ako aj osobnostné a morálne vlastnosti uchádzačky.  

Doc. Hlavatá Hudáčková je pracovníčkou Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej 
fakulty UK v Bratislave, kde pôsobí vo funkcii docenta od 1.6.2012. Tituly a vedecké hodnosti: 
Magister v odbore Geológia, ložisková geológia, paleontológia (PRIF UK v Bratislave) (1991), PhD. v 
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odbore Regionálna geológia, štruktúrna geológia, tektonika (PRIF UK v Bratislave) (1997), docent 
v odbore v odbore geológia (PRIF UK v Bratislave) (2012). 

Pedagogické aktivity doc. Hlavatej Hudáčkovej sú spojené s prednáškami, seminármi a 
laboratórnymi cvičeniami pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia v študijných programoch 
Paleobiológia, Geológia, Biológia a Učiteľstvo prírodovedných predmetov, ako i magisterského stupňa 
štúdia v programoch Paleontológia, Dynamická geológia a Biológia. V týchto oblastiach pôsobila aj ako 
vedúcia/školiteľka záverečných prác, konkrétne bakalárskych (8), diplomových (10) a dizertačných 
prác (2 + 1) a ako odborná konzultantka úspešne ukončených dizertačných prác (3). Jej ukončení 
doktorandi (A. Ruman a P. Kiss), ale aj v súčasnosti študujúca doktorandka J. Babejová-Kmecová 
patria k úspešným mladým vedeckým osobnostiam s významnými oceneniami. Z  predmetov, ktoré 
učila, je potrebné  osobitne spomenúť prednášky Systematická paleontológia bezstavovcov I, II a 
Mikropaleontológia, ku ktorým vydala vysokoškolskú učebnicu s názvom „Systematická 
paleontológia bezstavovcov I, II“ a „Základy mikrofaciálnej analýzy: dierkavce“.  Dôležitou 
oblasťou, ktorej sa doc. Hlavatá Hudáčková dlhodobo venuje  sú nomenklatúrne systémy 
v geológii a stratigrafii, kde ako členka autorského kolektívu publikovala prácu „Slovenská 
verzia medzinárodnej chronostratigrafickej tabuľky / Slovak version of the International 
chronostratigraphic chart“ a  bola odbornou konzultantkou pri vývoji databázy „Systém pre 
správu litostratigrafických dát“.  

Z titulu svojho zaradenia pôsobí ako členka/predsedníčka štátnicových komisií na všetkých 
stupňoch VŠ štúdia v študijných programoch Paleobiológia, Paleontológia, Geológia a v treťom 
stupni programu P1201 Geologie Univerzity Karlovej v Prahe. 

Vedecká činnosť doc. Hlavatej Hudáčkovej je zameraná na taxonomické, 
paleoekologické, biostratigrafické, tafonomické a paleobiogeografické aspekty štúdia 
fosílnych schránkových jednobunkových organizmov zo skupiny Rhizaria, Foraminifera.  
Základným smerovaním jej práce sú systematické a taxonomické štúdie zamerané na potvrdenie 
zaradenia druhu do systému a odhalenie jeho potenciálu vo vzťahu k biostratigrafii a paleoekológii, 
odhalenie nejasností v súvislosti s ontogenézou a ich aplikácie. Biostratigrafia na základe dierkavcov je 
neoddeliteľnou súčasťou geologických a sedimentologických prác, popri spresňovaní biostratigrafie za 
pomoci datovania pomocou štúdia izotopov stroncia však rieši aj paleoekologické podmienky vzniku 
sedimentov. V biostratigrafii sa inaugurantka zameriava hlavne na stratigrafický význam jednotlivých 
skupín fosílií, ich biostratigrafický potenciál a vhodné korelačné línie, ktoré je možné používať na 
riešenie biostratigrafie v regionálnom kontexte. V rámci širšej kolektívnej spolupráce s domácimi aj 
zahraničnými odborníkmi študuje vývoj morských ekosystémov, vznik a zánik morských ciest a ich vplyv 
na zmeny morského prúdenia a paleogeografie počas miocénu. Nakoľko výsledky biostratigrafie 
a paleoekológie môžu byť výrazne ovplyvnené nepôvodnými súčasťami spoločentiev, neoddeliteľnou 
súčasťou jej štúdia je identifkácia a interpretácia tafonomických vplyvov na študované asociácie. 

Výsledky výskumu publikovala doc. Hlavatá Hudáčková v 28 prácach v zahraničných 
indexovaných časopisoch, ale i v ďalších 31 prácach v iných recenzovaných časopisoch a zborníkoch.  
Jej práce nachádzajú významný ohlas v medzinárodnej vedeckej komunite v danej oblasti. 
V súčasnosti tento ohlas predstavuje podľa WOS vyše 561 citácií, pričom inaugurantka dosahuje h-
index 14. Etablovanosť doc. Hlavatej Hudáčkovej na poli medzinárodnej vedy zvýrazňuje aj 
skutočnosť, že viac ako polovica jej prác pochádza z medzinárodnej spolupráce s multidisciplinárnym 
charakterom. Okrem prezentácie svojho výskumu na významných medzinárodných konferenciách 
(Bukurešť, Viedeň, Patras, Brno, Cluj-Napoca, Neapol, Krakov, Olomouc, Orfű, Praha a ďalších ) 
absolvovala 5 vyžiadaných prednášok a 4 krátkodobé pracovné pobyty na pracoviskách podobného 
zamerania v Rusku, na Ukrajine, v Holandsku, Taliansku a Česku.  

Na základe jej vedeckej práce  sa stala členkou viacerých odborných komisií a redakčnej rady 
časopisu Geologica Carpathica, je členkou vedeckých organizácií (SGS, OCSP, TMS) a často 
oslovovaným recenzentommanuskriptov v renomovaných vedeckých časopisoch (PPP, GC, 
Paleontologia electronica, Global and Planetary Change, Geological Quaterly, Marine and Petroleum 
Geology a ďalších. 
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Významnou súčasťou aktivít doc. Hlavatej Hudáčkovej je popularizácia vzdelávania, vedy a 
výskumu, a to nielen na území Slovenska. Organizuje odborné podujatia, prednášky a exkurzie, vedie 
projekty v Kulútrno edukačnej agentúre. V rámci popularizácie vzdelávania, vedy a výskumu 
publikovala niekoľko článkov a spolupracovala na scenároch a tvorbe viacerých veľmi úspešných 
výstav pre Slovenské Národné Múzeum Prírodovedné Múzeum (Zem, živá planéta; TRITRI – Tatry 
očami geológov) a Národní Muzeum v Prahe. 

Je tiež potrebné spomenúť, že výskum inaugurantky ako i viaceré popularizačné aktivity boli 
finančne zabezpečené cez projekty podporené agentúrami APVV, VEGA, KEGA,  ale i  tretím 
sektorom (NSH) alebo komerčnou sférou (Nafta a.s.). Doc. Hlavatá Hudáčková pôsobila 5x ako 
zodpovedná riešiteľka projektov (ESF, VEGA, PVV, FWF P, KEGA) a ako člen riešiteľského 
kolektívu sa podieľala na 14 tich projektoch.  

Inauguračná prednáška doc. Hlavatej Hudáčkovej pred VR PríF UK sa uskutočnila 8. apríla 
2022. Prednáška bola venovaná implikáciam vyplývajúcim z jej vedeckého výskumu. Úvodom 
inaugurantka predstavila objekt štúdia, stav problematiky a najnovšie spôsoby štúdia a spracovania 
materiálu. Zrozumiteľne vysvetlila zaradenie dierkavcov do systému, vysvetlila ako sa ich postavenie 
v rámci posunu technologických možností menilo. Predstavila význam a možnosti skupiny pre 
získavanie informácií o paleoekologických podmienkach našej oblasti počas miocénu (približne 
v intervale 23 -11 miliónov rokov), pričom zdôraznila význam taxonomického štúdia pre pochopenie 
termínu a identifikovanie „vedúcej“ skameneniny a jej limitov. Poukázala na aktuálne zmeny 
v stratigrafii neogénnych sedimentov v panvách Centrálnej Paratetýdy, ktoré boli zistené počas 
vedeckej práce inaugurantky. Na kľúčových lokalitách burdigalu a langu z Novohradsko-Nógradskej 
a Dunajskej panvy Slovenska vysvetlila rozdelenie do štyroch hlavných stratigrafických intervalov: (i) 
Zóna NN4 neskorého burdigalu (karpatu). (ii) Najskorší lang (karpat? – najstarší báden; 14,9 Ma a 
staršie), vrchná časť NN4/ NN5 Zóny. (iii) Najspodnejší lang (spodný báden) zóny NN5 ~14,9–14,4 Ma. 
(iv) Sedimenty neskorého langu (spodného bádenu) zóny NN5b-5c s odhadovaným vekom 14,4 Ma 
alebo mladším. Počas langu (spodný báden) tektonický rifting a vulkanizmus spôsobil výrazný výzdvih 
reliéfu, a tým aj prísun živín a oxidu kremičitého okolitého mora. Sedimenty prechodu šelf/svah 
vystriedali šelfové prostredia, ovplyvňované prílivovým cyklom a vlnením. Infaunálne asociácie 
dierkavcov sa zmenili na epifytické, špecifické miliolidné dierkavce potvrzujú prítomnosť patchreefov. 
Na južnom okraji krupinského vulkanického poľa sa šelfové prostredie zmenilo na systém deltových a 
fluviálnych prostredí. Asociácie dierkavcov a kokolitiek poukazujú skôr na úbytok živín a zmenu 
cirkulačného systému okolo hranice Bur/Lan a nie na prechod z teplého na chladné klíma počas 
MMCT. Ďalej priblížila dôležitosť štúdia dierkavcov v súvislosti s vyhľadávaním ropy a plynu, a to 
materských a krycích hornín. Predstavila najnovšie trendy štúdia v súvislosti s paleoklimatickými 
interpretáciami zmien schránok dierkavcov a ich spoločenstiev, čo dokumentovala štúdiom schránok 
dierkavcov druhu Globigerina bulloides, ktoré prinieslo nové poznatky o intenzite ich kalcifikácie v 
závislosti na teplote, saturácii karbonátov, koncentrácii oxidu uhličitého, a pod. Výsledky 
nepreukázali výraznejšie rozdiely vo veľkosti a intenzite kalcifikácie jedincov Globigerina bulloides zo 
strednomiocénnych sedimentov v Devínskej Novej Vsi oproti jedincom z Atlantického oceánu v 
oblasti “Cape Blanc“, čo poukazuje na podmienky teplejšej klímy a zvýšenej koncentrácie 
atmosferického CO2 počas vrchného bádenu. Inaugurantka dokumentovala význam vedeckej 
spolupráce so zahraničnými kolektívmi, hlavne prostredníctvom doktorandov, ktorí môžu zdieľať 
najmodernejšie technológie pri riešení klimatologických a ekologických otázok dneška a v minulosti. 
Prednášku uzavrela zdôraznením významu štúdia asociácií dierkavcov a poukázaním na smerovanie 
v ďalšej práci. Vyzdvihla spoluprácu so študentmi a ich prínos k riešeniu otázok stratigrafie 
a paleoekológie a tiež poďakovala kolegom a spolupracujúcim organizáciám. 

Inaugurantka sa predstavila ako erudovaná prednášateľka, ktorá k nastoleným otázkam 
dokázala zaujať profesionálne stanovisko. Prednesením inauguračnej prednášky jednoznačne 
dokumentovala, že má výborný prehľad v danej oblasti. Prednáška prítomných zaujala, čoho 
dôkazom bola bohatá a podnetná diskusia. Svojou inauguračnou prednáškou, ako aj doterajšou 
vedeckou a pedagogickou prácou preukázala schopnosť zastávať pozíciu vysokoškolskej profesorky, 
a tiež, že jej menovanie bude prínosom pre rozvoj a posilnenie geológie na PríF UK.  
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Záver 

 

Na základe preštudovaných podkladov, s ohľadom na odbornosť, úroveň inauguračnej prednášky, 

spôsob jej prezentácie a osobnostné predpoklady uchádzačky, inauguračná komisia dospela na 

základe hlasovania k záveru, že doc. Mgr. Natália HLAVATÁ HUDÁČKOVÁ, PhD. spĺňa zákonom 

stanovené podmienky a interné kritéria Univerzity Komenského v Bratislave pre menovanie 

profesorov. Komisia vyjadruje svoje kladné stanovisko k vymenovaniu a odporúča dekanovi a 

Vedeckej rade Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, aby schválili a predložili 

návrh na vymenovanie doc. Mgr. Natálie HLAVATEJ HUDÁČKOVEJ, PhD. za profesorku 

v odbore inauguračného konania  „Geológia“ na prerokovanie a schvaľovanie do Vedeckej rady 

Univerzity Komenského. 

 

Predseda komisie: 

prof. RNDr. Dušan PLAŠIENKA, DrSc.   ..................................................... 

 

Členovia komisie: 

prof. Ing. Petr SKUPIEN, Ph.D.    ..................................................... 

 

dr.Hab. Anna WAŚKOWSKA     ..................................................... 

 

doc. Ing. Šárka HLADILOVÁ, CSc.    ..................................................... 

 

 

V Bratislave, 8. apríla 2022 

 


