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Posudok oponenta na habilita nú prácu RNDr. Tomá�a Szemesa, PhD.  

 

�Cesta k neinvazívnej prenatálnej metóde na odhalenie chromozomálnych 
aberácií pomocou celogenómového sekvenovania s nízkym pokrytím�. 

 
Prenatálna diagnostika sa v poslednej dobe zmenila tým, �e sa do popredia dostávajú 
analytické postupy zamerané na detekciu patogénnych mutácií neinvazívnymi 
metódami. Oproti predchádzajúcim postupom v�ak ide o výrazne komplikovanej�í 
proces, ktorý vy�aduje nielen komplikovanej�iu bioinformatickú analýzu, ale aj 
prekonanie limitov, ktoré vychádzajú z mno�stva a kvality zdrojovej DNA.  
 
Pre spracovanie habilita nej práce nie je predpísaná forma a je preto len na autorovi akú 
formu pou�ije. Predlo�ená práca je spracovaná na 112 stranách textu, ktorý obsahuje 
krátky úvod, záver a stru né komentáre k prilo�eným vedeckým lánkom. Ide teda 
o  takzvanú �kumulatívnu� habilita nú prácu ako ju poznáme z nemecko-�vaj iarskeho 
výskumného priestoru. Práca tematicky spadá do oblasti bioinformatiky a  genetiky 
a vychádza z viac ako dekády výskumu skupiny, ktorý habilitant viedol. Tento fakt 
dokumentuje �e RNDr. Tomá� Szemes, PhD. je na ka�dej publikácii v pozícii senior autora.  
 
Celkovo predlo�enú prácu po obsahovej a formálnej stránke hodnotím kladne a chcel by 
som vyzdvihnú  praktický dosah výsledkov výskumnej práce. Tá je prezentovaná výberom 
siedmich vedeckých lánkov (3x International Journal of Molecular Sciences, 2x Plos One, 
1x Journal of Biotechnology a 1x Bioinformatics), ktoré vy�li v medzinárodných 
vedeckých asopisoch s dobrým �impakt faktorom�. Uvedené publikácie v�ak predstavujú 
len zlomkom celkovej publika nej innosti autora ktorého SCOPUS �track record� 
zahr uje 83 dokumentov s 841 citáciami a H-indexom 17. 
 
Tému prezentovanú v práci pova�ujem za vysoko aktuálnu a v podmienkach Slovenska 
si ju dovolím ozna i  ako pioniersku, minimálne z poh adu genetika. Práca sa venuje 
etablovaniu neinvazívnej prenatálnej diagnostiky chromozomálnych aberácií 
a následného bioinformatického výskumu algoritmov, ktoré by umo� ovali prenatálne 
genetické analýzy vykonáva  aj v skromnej�ích podmienkach diagnostických laboratórií.  
Vzh adom na tieto skúsenosti, by m a ako oponenta zaujímalo, i nástup sekvena ných 
platforiem tretej generácie postavených na báze nanopórového sekvenovania (Oxford 
Nanopore minION, resp. smidgION) neposunie analytický �bottleneck� a� do ambulancií 
klinickej genetiky a aké výzvy vidíte v interpretácii takýchto dát.  
 
Prezentované výsledky predstavujú autora ako významného, teoreticky i prakticky 
vyspelého vedca s perspektívou al�ích dôle�itých objavov. Zo samotnej habilita nej 
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práce a prilo�ených spisov vyplýva, �e RNDr. Tomá� Szemes, PhD. je tie� pedagogicky 
skúsenou osobnos ou so schopnos ou prená�a  najnov�ie teoretické poznatky do 
pedagogickej praxe. 
 
Na základe celkového zhodnotenia habilita nej práce a posúdením online dokladov 
(�ivotopis, list publikácii, pedagogická aktivita) kon�tatujem, �e práca sp a v�etky 
formálne kritériá kladené na tento druh kvalifika nej práce  v zmysle § 1, ods. 8 a 10 
vyhlá�ky M� SR . 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov alebo 
umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporú am, aby bol po úspe�nej 
habilita nej predná�ke a obhájení téz habilita ného spisu udelený RNDr. Tom�ovi 
Szemesovi, vedeckopedagogický titul docent v �tudijnom odbore molekulárna biológia. 
 
 
V Bratislave, 22. 9. 2021 
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