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Posudok na habilitačnú prácu Mgr. Andrei Šoltýsovej, PhD: 

 

„ANALÝZA GENÓMU: IDENTIFIKÁCIA GÉNOV A VARIANTOV SPÁJANÝCH 

S ĽUDSKÝMI OCHORENIAMI“ 

 

Charakterizácia habilitačnej práce uchádzača: 

Habilitačná práca Mgr. Šoltýsovej predstavuje habilitačný spis, pozostávajúci z 19 strán 

úvodného textu, rozdeleného do 3 hlavných kapitol a ďalších podkapitol. Za nimi nasledujú 

ďalšie 3 hlavné kapitoly, členené na podkapitoly, kde sú vždy krátke úvody a jednotlivé 

publikácie autorky. Je to síce trochu netradičná forma, ale akceptovateľná. Rušivo pôsobí, že sa 

v spise nenachádza zoznam publikovaných prác a tak je čitateľ donútený k častému listovaniu v 

diele. Lepšie by bolo, keby v jednotlivých podkapitolách bolo ešte ďalšie členenie tak, aby sa 

jednotlivé publikácie dostali do Obsahu v úvode spisu. Tématicky je práca orientovaná na 

identifikáciu génov, spájaných s ľudskými ochoreniami. Poznám smery výskumu kolektívu, 

ktoreého je habilitantka členkou, a konštatujem, že priniesol viaceré originálne zistenia, 

publikované v renomovaných časopisoch, kde si získavajú významnú citačnú odozvu. Nie inak 

je to aj pri publikáciách habilitantky, zaradených do habilitačného spisu. Predkladá originálne 

výsledky:  

1. 25-ročného štúdia cystickéj fibrózy pacientov zo Slovenska;  

2. Mutačnú analýzu vrodených porúch metabolizmu, orientovanú na alkaptonúriu;  

3. Identifikáciu mutácií SCN1A génu u pacientov s epilepsiou;  

4. Identifikáciu špecifických mutácii, vedúcich k hluchote v MARVELD2 géne a deficienciu 

lysozomálnej beta-manozidázy, spôsobenú mutáciami v géne MANBA, ktoré sa obe 

vyskytujú vo zvýšenej miere v SR u rómskeho etnika,  

5. Funkčné štúdie monogénových ochorení, orientované na fenylketonúriu a mutácie v géne 

pre fenylalanínhydrolázu,  

6. Štúdium funkčných vzťahov v nádorových ochoreniach.  
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Z vymenovaných smerov vyplýva, že habilitačná práca je veľmi široko zameraná a zahŕňa 

smery, z ktorých niektoré sa zdajú byť k sebe divergentné. Dá sa akceptovať spojenie výskumu 

pod bodmi 1, 2, 4, a 5, lebo majú spoločného menovateľa v kauzálnom vzťahu medzi mutáciami 

jedného génu a rozvojom patológie. Naopak, problematika pod bodom 3 a 6 sa zdá by k práci 

prilepená, bez jej jasnej previazanosti na ostatné témy. Pripúšťam však, že je to akceptovateľné, 

aj keď je to nezvyklé.  

Námety do diskusie 

Nakoľko poznatky v habilitačnej práci sú publikované v renomovaných časopisoch a určite 

prešli korektným peer review procesom, obmedzím sa na nasledovné námety do diskusie: 

1. Mohla by habilitantka stručne načrtnúť spoločného menovateľa jednotlivých smerov 

výskumu, zahrnutých do jej habilitačnej práce, a logiku takéhoto spojenia? 

2. Prečo je vzťah mutácie génu pre sodíkový kanál SCN1A k epilepsii spracovaný v dvoch 

kapitolách?  

3. Aká je podmienenosť rozvoja epilepsie v závislosti od mutácií génu pre tento sodíkový 

kanál a z toho vyplývajúcu zmenu jeho transportných vlastností. 

4. Problematika nádorových ochorení je veľmi zložitá. Uvítal by som preto, keby habilitanka 

stručne uviedla svoj názor, ako sú jej nálezy významné pre pochopenie zložitých procesov 

vzniku a progresie neoplastických ochorení. 

Vyjadrenie k pedagogickej činnosti uchádzačky. 

K pedagogickej praxi Mgr. Šoltýsovej sa ako externý posudzovateľ neviem kompetentne 

vyjadriť. Keď však zvážim vedecký impakt jej prác, a kultivovanosť ich vedeckého štýlu 

nemôžem jej uprieť talent jednoduchým a prehľadným spôsobom vysvetliť niekedy aj zložité 

poznatky. To považujem za zásadný predpoklad pre úspešnú pedagogickú kariéru.  

Vyjadrenie k výskumnej činnosti uchádzačky. 

Vedeckú-výskumnú činnosť Mgr. Šoltýsovej možno charakterizovať ako veľmi úspešnú. 

Uchádzačku poznám ako autorku viacerých zaujímavých vedeckých publikácii, čo možno 

dokumentovať 27 in extenso prácami v časopisoch evidovaných v databáze WOS. Tieto práce 

podľa databázy WOS boli doposiaľ 241 krát citované a dosahujú H index 9. Našiel som aj jednu 

prácu v databáze WOS v časopise Neoplasma z roku 2005, ktorá bola 124 krát citovaná, ale nie 

som si istý či sa nejedná o zhodu mena. Z jej prác vyplýva, že sa kontinuálne a cieľavedome 
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venuje výskumu v oblasti biomedicíny, s jednoznačnou orientáciou na pochopenie mechanizmov 

patologických procesov. Má potenciál stať sa v budúcnosti líderkou vo svojej vedeckej 

problematike. Som toho názoru, že po úspešnej obhajobe jej habilitačnej práce bude ako vyzretá 

vedecká osobnosť vo vedecko-výskumnej práci výraznou posilou PriF UK, s jasnou ambíciou 

vybudovať si vlastný výskumný tím s logicky štruktúrovanou problematikou.  

Záver 

Záverom rád konštatujem, že Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD. podľa mojej mienky splnila všetky 

požiadavky na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent, a preto odporúčam, aby jej po 

úspešnom habilitačnom konaní bol tento titul priznaný. 

Bratislava, 6. 10. 2021 

                                                                                                                 Albert Breier 

 


