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Oponentský posudok 

k návrhu na menovanie 

doc. Mgr. Natálie Hlavatej Hudáčkovej, PhD. 

za profesora v odbore inauguračného konania „geológia“ 

 

Zhodnotenie pedagogickej spôsobilosti 

Doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD. od skončenia svojho vysokoškolského štúdia dlhodobo 

pôsobí na katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave. Svoju pedagogickú činnosť začala na tejto katedre už počas svojho doktorandského štúdia 

v roku 1991, kedy sa podieľala na výučbe predmetov Všeobecná a systematická paleontológia, 

Všeobecná geológia a geologických exkurzií pre tieto predmety. Bola iniciátorkou zavedenia študijného 

programu pre špecializáciu Paleontológia, v rámci ktorého sa sústredila jej celá pedagogická činnosť 

v nasledujúcich rokoch až po súčasnosť. Boli to predovšetkým prednášky a cvičenia predmetov 

z rôznych oblasti paleontológie. Pretože táto oblasť je aj nosnou oblasťou vedeckého výskumu 

inaugurantky, nepochybujem, že kvalita jej prednášok je na vysokej úrovni. Svedčia o tom aj viaceré 

ocenenia, ktoré inaugurantka obdržala za svoje pedagogické pôsobenie. Jej vedecko-pedagogická 

erudícia je zreteľná aj zo skutočnosti, že viedla pri svojom štúdiu aj viacerých zahraničných študentov 

v oblasti ich doktorandského štúdia, či počas ich stáží na jej domovskom pracovisku. Počas svojho 

pôsobenia oponovala mnohé domáce a zahraničné diplomové práce. Ako uznávaná pedagogičko bola 

od roku 2000 členkou komisie pre štátne skúšky v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia, ako aj 

členom odborovej komisie v štúdijnom odbore Paleontológia a odbore Sedimentológia na 

Prírodovedeckej fakulte UK.  

Doc. Hlavatá Hudáčková viedla 8 bakalárskych prác, 11 magisterských prác a 3 doktoranské práce. 

Témy týchto prác sú úzko previazané na jej vlastný výskum a odborné zamerania.  

Z uvedeného je zrejmé, že doc. Hlavatá Hudáčková má bohaté, vyše 30-ročné pedagogické skúsenosti 

na rôznych stupňoch vzdelávania. Zaviedla nové predmety v oblasti paleontológie, úspešne viedla 

množstvo bakalárov, diplomantov a doktorandov, pričom ako pedagóg im odovzdávala najnovšie 

svetové poznatky z oblasti svojho odboru.  

 

Zhodnotenie vedecko-výskumnej spôsobilosti 

Odborný profil doc. Hlavatej Hudáčkovej je jasne vyhranený. Špecializuje sa na oblasť 

mikropaleontológie, paleoekológie a biostratigrafie, kde sa zameriava najmä na taxonomické, 

biostratigrafické, paleoekologické, tafonomické a paleobiogeografické aspekty štúdia fosílnych 

foraminifer. Výsledky výskumnej práce inaugurantky odzrkadľuje aj jej bohatá publikačná činnosť. Jej 

publikačný záznam uvádza 243 publikácií, ktoré mali 543 ohlasov. Jej publikácie okrem iného zahŕňajú 

aj jednu vedeckú monografiu, dve vysokoškolské učebnice a 32 vedeckých článkov v karentovaných 

časopisoch. Viaceré časopisecké publikácie evidované v databáze Web of Science sú v 1. kvartile. Na 



všetky publikácie má inaugurantka množstvo ohlasov, z ktorých je viac ako 500 evidovaných v da- 

tabáze WOS. Jej h-index je podľa databázy WOS 14.  

Doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková svoj výskum realizovala aj prostredníctvom množstva 

výskumných projektov financovaných grantovými agentúrami. Bola zodpovednou riešiteľkou 1 

projektu VEGA, 1 projektu KEGA a viacerých bilaterálnych zahraničných projektov. Ako spoluriešiteľ 

bola mimo projektu VEGA aktívna v 9 projektoch APVV a v 2 zahraničných projektoch. Pracovala aj na 

projektoch zadaných ŠGÚDŠ či Ministerstvom životného prostredia SR. Mimo tejto aktivity realizovala 

množstvo štúdií a správ týkajúcich sa najmä biostratigrafie pre rôzne priemyselné spoločnosti.  

Uvedené scientometrické hodnoty, ako aj projektové aktivity inaugurantky jasne poukazujú, že 

v oblasti vedeckého výskumu dosahuje doc. Hlavatá Hudáčková vynikajúce výsledky, ktoré prinášajú 

nové poznanie a majú úctyhodný citačný ohlas. Publikovanie v kvalitných časopisoch, citačný ohlas a h-

index inaugurantky jasne ukazujú jej vedeckú spôsobilosť pre inauguračné konanie.  

 

Prepojenie vedecko-výskumnej činnosti s praxou 

Napriek tomu, že oblasť vedeckého výskumu doc. Hlavatej Hudáčkovej má prevažne charakter 

základného výskumu, mnohé výsledky jej práce sú dôležitým prínosom pre prax. Jedná sa 

predovšetkým o biostratigrafické vyhodnotenia foraminiferových spoločenstiev z prieskumných vrtov 

na uhľovodíky, či o paleoekologické štúdie týchto spoločenstiev, ktoré sú dôležité pre zostavovanie 

modelov sekvenčnej stratigrafie a následnej predikcie geometrie potencionálnych uhľovodíkových 

pascí. Ďalším, nemenej dôležitým prínosom práce inaugurantky sú jej štúdie ekologických podmienok 

prostredia života foraminifer, ktoré indikujú panujúce klimatické podmienky, čo môže byť základom 

pre klimatické modely v minulosti s aplikáciou ich použitia do budúcnosti.  

 

Záver 

Doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD. je významnou osobnosťou slovenskej geológie, ktorá 

pracuje predovšetkým v oblasti taxonometrie, biostratigrafie, paleoekológie, tafonomie 

a paleobiogeografie fosílnych foraminifer. Svojimi pedagogickými, vedeckými, ale aj odbornými, 

populárno-vedeckými a informatívnymi článkami a audiovizuálnymi dielami získala mimoriadny 

rešpekt ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. Z jej výsledkov by som z oblasti pedagogiky zdôraznil jej 

zásluhu o vybudovanie študijného odboru v špecializácii paleontológia a z oblasti vedy jej mnohé 

výsledky predstavujúce poznatky pre paleoenvironmentálny vývoj v oblasti Karpát a priľahlých území. 

Jej nadpriemerná publikačná aktivita v kvalitných časopisoch s vynikajúcim citačným ohlasom 

podporuje oprávnenosť jej vymenovania za profesora v tomto inauguračnom konaní.  

Na základe uvedeného hodnotenia konštatujem, že podľa môjho názoru doc. Mgr. Natália Hlavatá 

Hudáčková, PhD. plní všetky kritéria Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na 

menovanie profesora v odbore inauguračného konania „GEOLÓGIA“ a preto ju odporúčam menovať 

za profesora v tomto odbore. 

 

V Košiciach 28.02.2022    prof. Ing. Juraj Janočko, CSc.   

 


