
Návrh habilitačnej komisie na vymenovanie  

RNDr. Márie Vilkovej, PhD. 

z Katedry organickej chémie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, 

Moyzesova 11, 040 01  Košice 

 za docenta v odbore habilitačného konania  

„Organická 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 26.11.2021 

uskutočnila na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave habilitačná prednáška RNDr. Márie 

Vilkovej, PhD. z Katedry organickej chémie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach na 

tému „Stereochémia zlúčenín vs. NMR“ a obhajoba jej habilitačnej práce s názvom „Syntéza 

nových derivátov akridínu: štúdium selektivity reakcií, konfigurácie a konformácie molekúl 

metódami NMR“. 

Habilitačná komisia bola dekanom PríF UK vymenovaná v zložení:  

Predseda: prof. Mgr. Radovan ŠEBESTA, DrSc. 
Katedra organickej chémie Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava 

 
Členovia: prof. Ing. Tibor GRACZA, DrSc. 

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie, FCHPT STU, Bratislava 

doc. Ing. Pavol JAKUBEC, PhD. 
Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie, FCHPT STU, Bratislava 

 

Za oponentov habilitačnej práce boli dekanom PriF UK vymenovaní: 

prof. Ing. Štefan MARCHALÍN, DrSc. 

Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie, FCHPT STU, Bratislava 

prof. Ing. Radek CIBULKA, Ph.D. 

Ústav organické chemie, VŠCHT, Praha 

doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc. 

Chemický ústav SAV, Bratislava 

 

Habilitačná prednáška RNDr. Márie Vilkovej, PhD. sa zaoberala v úvodnej časti 

stručne predstavila základné princípy nukleárnej magnetickej rezonancie. Charakterizovala 

jednoväzbové spin-spinové interakcie ako nástroj pre analýzu priestorových vzťahov v 

molekulách. Detailnejšie ukázala ako možno tieto spin-spinové interakcie využiť na 

pochopenie konformácii niekoľkých cyklických štruktúr často sa vyskytujúcich v prírodných 

zlúčeninách. Uchádzačka vysvetlila použitie predovšetkým heteronukleárnych spin-

spinových interakcií. Pričom väčšiu pozornosť venovala ich aplikácii v štúdiu rôznych 

heterocyklických zlúčenín. V ďalšej časti prednášky sa zamerala na Dvojväzbové spin-

spinové interakčné konštanty C,H, a N,H, ktoré  závisia od dihedrálneho uhla a sú 

neoceniteľným nástrojom na štúdium konformácií molekúl. Nakoniec sa venovala 



heteronukleárnym trojväzbovým spin-spinovým interakciám, predovšetkým C,H. 

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 základnú štruktúru 

práce pozostávajúcu z dvoch základných tematických celkov. Habilitačná práca je 

koncipovaná ako komentovaný súbor 17 prác a je rozdelená na dve časti. Prvá časť práce sa 

zaoberá štúdiom syntézy spirocyklov akridínu, predovšetkým akridínových derivátov 

močovín. Autorka sa venovala syntéze päť a šesťčlánkových spirocycklických derivátov 

akridínu. Druhá časť práce odráža snahu autorky o využitie metód NMR pre vysvetlenie 

selektivity reakcií, stanovenie konfigurácie a konformácie syntetizovaných zlúčenín. 

Predstavila tiež zaujímavé biologické aktivity pripravených akridínových derivátov. 

Obhajoba habilitačnej práce RNDr. Márie Vilkovej, 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 problematike výskumu NMR analýzy organických 

zlúčenín. 

RNDr. Mária Vilková, PhD. publikovala doterajšie výsledky svojej vedecko-výskumnej 

činnosti v domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch, zborníkoch a monografiách 

(celkovo 117 záznamov). Z uvedeného počtu ku dňu podania žiadosti o začatie habilitačného 

konania tvorilo 45 publikácii práce kategórií ADC. V súčasnosti je podľa databázy Scopus 

spoluautorkou 56 publikácií. Uchádzačka je tie spoluautorkou jedných skrípt, s podielom 

väčším ako 3 AH. Celkovú štatistiku ohlasov tvorí vyše 190 citácií evidovaných v citačných 

indexoch Web of Science Core Collection.  

RNDr. Mária Vilková, PhD. je od roku 2005 kontinuálne zamestnancom Prírodovedeckej 

fakulty UPJŠ v Košiciach, na pozícií VŠ učiteľa (odborný asistent). Na Katedre organickej 

chémie Ústavu chemických vied pracuje v súčasnosti v pozícii odborného asistenta, a to na 

100% pracovný úväzok. Jej pedagogické aktivity sú spojené s výučbou predmetov 

v bakalárskom a magisterskom (študijné programy Organická chémie) stupni štúdia. viedla 

a vedie alebo participuje na nasledovných prednáškach, seminároch, cvičeniach a kurzoch: 

Praktikum z organickej chémie, Určovanie štruktúry organických zlúčenín, Štruktúra a 

reaktivita, Základy chémie, NMR praktikum.  Celkovo viedla 8 bakalárskych, 7 diplomových 

prác. V súčasnosti vedie dvoch diplomantov.  

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 RNDr. Márii Vilkovej, PhD. titul docent v odbore habilitačného konania „Organická 

chémia“.  

 

 

 

Predseda:  prof. Mgr. Radovan ŠEBESTA, DrSc. ....................................... 

Členovia:   Prof. Ing. Tibor GRACZA, DrSc.  ........................................ 

doc. Ing. Pavol JAKUBEC, PhD.  ........................................ 

 

 

V Bratislave, 26. 11. 2021 

 


