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OPONENTSKÝ POSUDOK NA VEDECKO-VÝSKUMNÚ A PEDAGOGICKÚ ČINNOSŤ 

doc. RNDr. Mariána Masára PhD.  

v súvislosti so zahájením vymenúvacieho konania za profesora v odbore Analytická chémia 

 

 

Pedagogická činnosť doc. RNDr. Mariána Masára PhD. je spojená s jeho pôsobením na Prírodovedeckej 

fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, kde pracuje od roku 1997 ako vedecký pracovník 

(1997-2001), odborný asistent (2001-2010) a docent od roku 2011 doteraz. Na Katedre analytickej 

chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave prednáša resp. prednášal a cvičil celý rad predmetov, 

menovite Laboratórna technika, Analytická chémia 1 a 2, Separačné metódy (Separation Methods), 

Úvod do bioanalytickej chémie (Introduction to Bioanalysis), Identifikácia a kvantifikácia chemických 

látok, Úvod do miniaturizovaných analytických systémov, Elektroseparačné metódy, Trendy analytickej 

chémie, Odber a spracovanie vzoriek v analytickej chémii, Pokročilé elektroseparačné metódy, 

Miniaturizované analytické systémy. Pozitívne hodnotím aj významný podiel doc. Mariána Masára na 

vypracovaní koncepcie a zavedení nových predmetov, čo by nepochybné malo byť v popise práce 

všetkých pedagógov usilujúcich o získanie profesorského titulu. Bol vedúcim 8 bakalárskych 

záverečných prác študentov bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom odbore Chémia, 25 diplomových 

prác študentov magisterského stupňa štúdia v študijnom odbore Chémia a Analytická Chémia, a tiež 

konzultantom 4 rigoróznych prác v študijnom odbore Chémia a Analytická Chémia. Úspešne vychoval 

7 doktorandov a v súčasnosti vedie 2 doktorandov. Je spoluautorom jednej vysokoškolskej učebnice 

a dvoch skript. Od akademického roku 2015/2016 je spolugarantom študijného programu Analytická 

chémia v druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.  

 

Vedecko-výskumná činnosť doc. Mariána Masára je rovnako pestrá a rozsiahla. K hlavným smerom 

jeho vedecko-výskumnej činnosti patrí základný výskum, metodológia a vývoj aplikácií na základe 

rôznych elektroforetických techník uskutočňovaných v kapilárach a na mikročipoch v hydrodynamicky 

uzatvorených separačných systémoch s potlačením elektroosmotického toku, čo umožňuje 

implementáciu on-line úpravy vzoriek do separačného analytického kroku a zlepšenie citlivosti 

postupu pri použití bežných a finančne nenáročných detekčných techník. Zameral sa na základný 

výskum a metodológiu elektroseparačných techník uskutočňovaných v kapilárach väčších vnútorných 

priemerov s cieľom dosiahnutia nízkych detekčných limitov vo vzorkách s komplexnou matricou, ako 

sú vzorky environmentálneho a biologického pôvodu. Venoval sa aj výskumu v oblasti mikročipovej 

elektroforézy a jej spojenia s rôznymi detekčnými technikami pre účely stopovej a ultrastopovej 

analýzy komplexných vzoriek. Výsledky štúdie spojenia on-line úpravy vzorky s finálnou separáciou a 

detekciou v mikročipovej elektroforéze boli publikované v prestížnom vedeckom časopise Analytical 



2 
 

Chemistry. Boli rozpracované rôzne spôsoby úpravy vzorky a vzťahy medzi separáciou a detekciou na 

mikročipoch. Publikoval práce venované vývoju on-line prepojenia mikročipovej elektroforézy s 

identifikačnými spektrálnymi technikami ako sú povrchovo zosilnená Ramanova spektroskopia a 

iónová pohyblivostná spektrometria. Je spoluatorom prehľadového článku venovaného technikám 

predúpravy vzoriek v spojení s kapilárnou elektroforézou pre reálne vzorky v zložitých matriciach, ktorý 

bol publikovaný v roku 2020 v prestížnom časopise Trends in Analytical Chemistry.  

 

Uchádzač je spoluautorom vedeckých prác publikovaných v renomovaných zahraničných  

karentovaných časopisoch evidovaných v databázach Scopus (59 prác) a Web of Science (71 prác). 

Publikované práce sú citované spolu 1143-krát bez autocitácií (podľa Scopus k 15.04.2021, h-index: 

21). Vedeckú aktivitu doc. Mariána Masára dokumentuje aj jeho účasť vo výskumných tímoch. 

Uchádzač bol zodpovedným riešiteľom 2 projektov APVV, 4 projektov VEGA a spoluriešiteľom 3 

projektov APVV, 3 projektov VEGA. Je spoluautorom 1 patentu, 4 prototypov miniaturizovaných 

analytických zariadení, 1 produktu sériovej výroby a tiež recenzentom cca. 50 odborných vedeckých a 

prehľadových publikácií.  

 

Veľmi kladne hodnotím podkladové materiály, ktoré uchádzač vypracoval k menovaciemu 

konaniu. Sú podrobné a prehľadné. Popis najdôležitejších vedeckých výsledkov je dostatočne 

informatívny.  

Uchádzač jednoznačne a s prehľadom plní kritériá na získanie vedeckopedagogického titulu 

profesor pre študijný odbor Analytická chémia, tak ako sú definované UK v Bratislave. Na základe 

horeuvedeného rozboru vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti doc. Mariána Masára som 

presvedčený o jeho plnej odbornej i pedagogickej spôsobilosti vykonávať prácu vysokoškolského 

profesora a odporúčam Vedeckej rade Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, aby schválila návrh na 

menovanie doc. Mariána Masára za profesora v študijnom odbore Analytická chémia.  

 

 

 

V Prešove 27.4.2021 

 

 

Vasil Andruch 

profesor 

 


