
Návrh habilitačnej komisie na vymenovanie  
RNDr. Evy VIGLAŠOVEJ, PhD. 

za docenta v odbore habilitačného konania  
„Jadrová chémia“ 

 

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 13.6.2022 
uskutočnila na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave habilitačná prednáška RNDr. Evy 
VIGLAŠOVEJ, PhD. z Katedry jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave na 
tému „Technécium: rádioaktívny kontaminant verzus rádiofarmakum“ a obhajoba jej 
habilitačnej práce s názvom „Odstraňovanie kontaminantov pomocou prírodných a 
syntetických sorbentov“. 

Habilitačná komisia bola dekanom PriF UK vymenovaná v zložení:  

Predseda: prof. RNDr. Jozef NOGA, DrSc.  
Katedra anorganickej chémie PriF UK, Bratislava  

Členovia: prof. RNDr. Alena PAULENOVÁ, PhD.  
School of Nuclear Science & Engineering, Oregon State University  

doc. Ing. Pavol HUDEC, CSc.   
Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie, FCHPT STU, Bratislava  

Za oponentov habilitačnej práce boli dekanom PriF UK vymenovaní: 
prof. Ing. Jan JOHN, CSc. 
Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha 
prof. Ing. Vladimír NEČAS, PhD.    
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI STU, Bratislava 
doc. RNDr. Miroslav HORNÍK, PhD.   
Katedra ekochémie a rádioekológie, FPV UCM, Trnava 
 

Habilitačná prednáška ako obhajoba habiitačnej práce RNDr. Evy VIGLAŠOVEJ, 
PhD. sa konali sa dištančnou formou on-line za prítomnosti členov habilitačnej komisie, 
oponentov habilitačnej práce, menovaných piatich členov Vedeckej rady PriF UK a širokej 
verejnosti.  

Prednáška bola zameraná na rádionuklid technécia, ktorý je na jednej strane najviac 
používaným rádiofarmakom vo svete a na strane druhej i nebezpečným kontaminantom. 
V úvode prednášky uchádzačka predstavila technécium ako prechodný kov a jeho základné 
fyzikálno–chemické vlastnosti, izotopy technécia a možnosti ich aplikácie. Ťažisko 
prednášky možno rozdeliť do dvoch ucelených častí. Prvý celok predstavoval aplikáciu 
technécia v nukleárnej medicíne, ako najviac používané rádiofarmakum. Uchádzačka 
popísala spôsoby výroby a získavanie 99mTc, generácie Tc rádiofarmák a aplikácie 99mTc v 
diagnostike a terapii. Túto časť ukončila popisom technéciovej krízy a aktuálnym stavom 
výroby a použitia 99mTc doma a v zahraničí. Druhý celok sa venoval kontaminácií zložiek 
životného prostredia štiepnym produktom, dlhožijúcim izotopom 99Tc. Habilitantka bližšie  
vysvetlila pôvod tohto izotopu v životnom prostredí, a to z prevádzky jadrových elektrární, 
spracovateľských závodov, skúšok jadrových zbraní a z medicínskych zariadení. Uviedla 
jeho správanie a akumuláciu v zložkách životného prostredia.  



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. Prednáška zároveň demonštrovala spôsobilosť uchádzačky na 
kvalitnú pedagogickú prácu vo funkcii docenta. V diskusii k prednáške pohotovo reagovala 
na pripomienky a otázky, a preukázala široký prehľad v prezentovanej problematike.  

V rámci obhajoby habilitačnej práce uchádzačka v úvode predstavila základnú 
štruktúru práce pozostávajúcu z dvoch základných tematických celkov a 10 príloh, ktoré 
predstavovali publikované vedecké články. Habilitačná práca sa zaoberala charakteristikou 
skúmaných kontaminantov a použitých prírodných i syntetických sorbentov. Základná 
fyzikálno-chemická charakterizácia skúmaných kontaminantov, ich pôvod a najmä 
správanie sa vo vodnom prostredí bolo predmetom prvej kapitoly. Druhá kapitola sa 
venovala prírodným a syntetickým materiálom (bentonit, zeolity, aktivovaný uhlík 
a biouhlie), ich modifikácií/aktivácií, štruktúrnej a morfologickej charakterizácií. Ďalej opisu 
štruktúrnych vlastností, ako aj mechanizmu sorpcie jednotlivých kontaminantov na týchto 
materiáloch. Záver predstavoval sumárne konštatovanie dosiahnutých výsledkov. V práci 
nasledovali vedecké publikácie, ktoré logicky obsahovo zodpovedali kapitolám predloženej 
habilitačnej práce, na ktoré sa uchádzačka v práci odvolávala. 

Všetky posudky oponentov boli kladné. Popri vyzdvihnutí kvalitných výsledkov 
odzneli i drobné kritické pripomienky týkajúce sa formálneho spracovania textu, ktoré však 
neznižovali inak vysokú úroveň práce.  Uchádzačka v dostatočnej miere odpovedala na 
otázky a pripomienky oponentov, ktoré odzneli v posudkoch a  v následnej diskusii, pričom 
presvedčila prítomných o svojich kvalitách týkajúcich sa problematiky výskumu 
odstraňovania kontaminantov. 

RNDr. Eva Viglašová, PhD. publikovala doterajšie výsledky svojej vedecko-
výskumnej činnosti v domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch a zborníkoch 
(celkovo 63 záznamov, z toho do habilitačnej práce zaradených 10). Z uvedeného počtu ku 
dňu podania žiadosti o začatie habilitačného konania bolo 15 publikácii evidovaných v CC. Je 
tiež spoluautorkou jednej vysokoškolskej učebnice. Celkovú štatistiku ohlasov ku dňu 
podania žiadosti tvorí vyše 184 ohlasov evidovaných v citačných indexoch Web of Science 
Core Collection.  
RNDr. Eva Viglašová, PhD. je od septembra roku 2018 kontinuálne zamestnancom PriF UK, 
na pozícií VŠ učiteľa a krátku dobu v pozícii výskumného pracovníka. Od 02/2022 pracuje vo 
funkcií docenta na Katedre jadrovej chémie. Jej pedagogické aktivity sú spojené s výučbou 
predmetov v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia (študijné programy Chémia, 
Jadrová chémia a rádioekológia). Na výučbe sa tiež podieľa prednáškovou činnosťou 
v povinných, povinne voliteľných a výberových predmetoch, ako sú napr. Jadrová chémia, 
Rádioekológia, Žiarenie a život, Základné chemické výpočty, Introduction to Radioecology, 
Seminár k diplomovej práci a iné. Celkovo viedla 4 bakalárske a 1 diplomovú prácu. 
V súčasnosti vedie 2 diplomantov a 1 bakalaranta.  

 

Záver 

Habilitačná komisia po zhodnotení pedagogického a vedeckého profilu, habilitačnej 
prednášky a obhajoby habilitačnej práce dospela na základe tajného hlasovania k záveru, že 
uchádzačka RNDr. Eva VIGLAŠOVÁ, PhD. spĺňa zákonom stanovené podmienky a interné 
kritéria Univerzity Komenského v Bratislave pre menovanie docentov a je pripravená na 
prácu univerzitnej docentky. 



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 RNDr. Eve VIGLAŠOVEJ, PhD. titul docent v odbore habilitačného konania „Jadrová 
chémia“.  

 

 

Predseda:  prof. RNDr. Jozef NOGA, DrSc.   ........................................ 

Členovia: prof. RNDr. Alena PAULENOVÁ, PhD.  ........................................ 

doc. Ing. Pavol HUDEC, CSc.    ........................................ 

 

 

V Bratislave, 13. júna 2022  

 


