
Návrh habilitačnej komisie na vymenovanie Mgr. Renáty Švubovej, 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 9.12.2021 

uskutočnila na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave habilitačná prednáška Mgr. Renáty 

Švubovej, PhD. z Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave na tému „Plazmové technológie – prepojenie biologického výskumu a fyziky s 

poľnohospodárskou praxou“ a obhajoba jej habilitačnej práce s názvom „Vplyv fyzikálnych a 

chemických faktorov na vývin rastlín a ich fyziológiu“. 

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: doc. Ing. Ľuba Ďurišová, PhD., Katedra environmentalistiky a biológie, 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU, Nitra 

 

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., Ústav biologie rostlin AF, Mendelova 

univerzita, Brno, Česká republika 

 

Za oponentov habilitačnej práce boli dekanom PriF UK vymenovaní: 

prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc., Ústav biologických a ekologických vied, 

Katedra botaniky, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice 

 

doc. Ildikó Matušíková, PhD., Katedra ekochémie a rádioekológie, Fakulta 

prírodných vied UCM, Trnava 

 

doc. RNDr. Roman Kuna, PhD., Katedra botaniky a genetiky, Fakulta 

prírodných vied, Univerzita Konštantína filozofa, Nitra  

 

 

Habilitačná prednáška Mgr. Renáty Švubovej, PhD. sa zaoberala potenciálom využitia 

plazmových technológii, najmä nízkoteplotnej plazmy, pri zlepšovaní kvality osiva a klíčenia 

semien a zŕn hospodársky významných plodín. 

V úvode habilitačnej prednášky uchádzačka predostrela globálne problémy, ktorým v 

súčasnosti čelí poľnohospodárska prax pri zabezpečovaní dostatočného množstva potravín. 

Ťažisko prednášky spočívalo v prezentovaní potenciálu využitia nízkoteplotnej plazmy, ako 

najštudovanejšieho nástroja v oblasti bioaplikácií. Uchádzačka charakterizovala spôsoby 

generovania nízkoteplotnej plazmy s využitím rôznych pracovných plynov a podrobne 

vysvetlila mechanizmus jej účinku pri metabolickej aktivácii a klíčení semien a zŕn.   

Habilitačná prednáška uchádzačky mala vysokú odbornú aj didaktickú úroveň. Odborné 

problémy prednesené v prednáške vyvolali zaujímavú diskusiu. Uchádzačka sa počas 



prednášky i v diskusii prejavila ako vyzretá vedecká osobnosť, ktorá má hlboké znalosti 

skúmanej problematiky a jej všeobecných znakov. Prednáška zároveň demonštrovala 

spôsobilosť uchádzačky na kvalitnú pedagogickú prácu vo funkcii docenta. V diskusii 

k prednáške reagovala a preukázala široký prehľad v prezentovanej problematike.  

V rámci obhajoby habilitačnej práce uchádzačka v úvode predstavila základné ciele práce, 

ktorými bolo zhodnotenie vplyvu predsejbovej aplikácie nízkoteplotnej plazmy na klíčenie 

semien/zŕn, rast a vývin mladých klíčencov hospodársky významných plodín ako aj 

posúdenie efektu kremíka (Si), neesenciálneho, no benefičného prvku, na zmiernenie 

pôsobenia rôznych stresových faktorov. V úvodnej časti sa venovala vplyvu nízkoteplotnej 

plazmy na dekontamináciu osiva, čo má značný praktický význam pri znižovaní, prípadnej 

eliminácii používania moridiel a tým pri produkcii zdravších potravín a krmovín. Dokázala, 

že pôsobenie nízkoteplotnej plazmy spôsobuje oxidáciu povrchov semien a zŕn a tento proces 

je spojený s odstránením vrchnej lipidovej vrstvy. Spolu so signifikantným znížením 

kontaktného uhlu vody sa výrazne mení ich afinita k vode, čo je dôležité pre vytváranie 

hydratačných obalov, efektívnu imbibíciu a rýchlejšiu metabolickú aktiváciu dormantných 

semien a zŕn. Konštatovala, že vplyv nízkoteplotnej plazmy na zmeny v aktivitách 

dehydrogenáz, hydrolytických a antioxidačných enzýmov je druhovo špecifický a preto je 

potrebné optimalizovať aplikačné protokoly pre jednotlivé druhy hospodársky významných 

plodín. V časti venovanej efektom kremíka pri zmierňovaní stresu napr. pri napadnutí 

hostiteľských rastlín parazitickými rastlinami, alebo fytopatogénnymi hubami poukázala na 

jeho úlohu vo zvyšovaní aktivity antioxidačných enzýmov ako aj enzýmov 

fenylpropanoidovej dráhy, ktoré sa podieľajú na produkcii fenolových zlúčenín, ktoré sa 

následne ukladajú do bunkových stien rastlín. Zhrnula, že zvýšenie odolnosti rastlín môže byť 

spôsobené jednak zmenami vo vlastnostiach bunkových stien, ako aj aktiváciou 

biochemických obranných reakcií rastlín pôsobením kremíka.    

 Obhajoba habilitačnej práce Mgr. Renáty Švubovej, PhD. bola uskutočnená 

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

svojich posudkoch hodnotili kladne odbornú úroveň habilitačnej práce. Uchádzačka 

v dostatočnej miere odpovedala na otázky a pripomienky oponentov, ktoré odzneli 

v posudkoch a v následnej diskusii presvedčila, že je odborníčkou v danej problematike. 

 Mgr. Renáta Švubová, PhD. publikovala doterajšie výsledky svojej vedecko-

výskumnej činnosti v domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch, zborníkoch a 

monografiách (celkovo 49 záznamov, z toho do habilitačného konania zaradených 9). Je 

spoluautorkou vysokoškolskej učebnice, pričom jej podiel je 4,97 AH. Celkovú štatistiku 

ohlasov tvorí 97 záznamov na všetky doposiaľ publikované odborné a vedecké publikačné 

výstupy, z toho 95 ohlasov evidovaných v citačných indexoch Web of Science Core 

Collection.            

 Mgr. Renáta Švubová, PhD. je od roku 2013 kontinuálne zamestnancom PríF UK, 

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

pozícii odborného asistenta, a to na 100 % pracovný úväzok. Jej pedagogické aktivity sú 

spojené s výučbou predmetov na bakalárskom a magisterskom (študijné programy Fyziológia 

rastlín) stupni štúdia. Podieľa sa tiež na výučbe prednáškovou činnosti vybraných kapitol 

a vedení cvičení na povinných a povinne voliteľných predmetov, ako sú napr.: Rastlinné 

biotechnológie, Ochrana rastlín, Embryológia krytosemenných rastlín, Vybrané kapitoly 

z cytológie a fyziológie, Základy fyziológie rastlín pre RŠUB, cvičenia z predmetov: 

Cytológia a anatómia rastlín, Biológia bunky, Fyziológia rastlín, Základy fyziológie rastlín a 

In vitro kultúry vyšších rastlín. Celkovo viedla 5 bakalárskych a 6 diplomových prác.  



Habilitačná komisia po zhodnotení pedagogického a vedeckého profilu a taktiež po 

zhodnotení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce zastáva názor, že uchádzačka 

je pripravená 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. Renáte Švubovej, PhD. titul docent v odbore habilitačného konania 

„Fyziológia rastlín“.  

 

 

 

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

Členovia:   doc. Ing. Ľuba Ďurišová, PhD.  ........................................ 

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.      ........................................ 

 

 

V Bratislave, 09. 12. 2021 

 


