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oponentský posudok na habilitačnúprácu Mgr.Že!míry Balážovej, PhD.

PredloŽená habilitačná práca Mgr. Balážovej, PhD. na tému,,Molekulórna charakteristika vybraných druhov
obilnín z hl'adiska genetickej diverzity" je výberom výsledkov niekol'koročnej vedeckej štúdieuchádzačky, ktoré už
boli uverejnené v uznávaných medzinárodných časopisoch.

Téma habilitačnej práce zahrňujúca identifikáciu a odlíšenie jednotlivých genotypov obilnín pomocou DNA
rnarkerovacích systémov je vysoko aktuálna, ked'že umožňuje charakterizovať diverzitu genetických zdrojov, a súčasne
poskytuje potrebné informácie šl'achtitel'om využitel'népri kumulovaní viacerých hospodársky významné génov
v jednom genotype,

Po formálnej stránke je práca prehl'adne a precízne spracovaná, pozostáva z popisu súčasnéhostavu
problematiky, popisu pouŽitých metód, výsledkov a diskusie. V závere sú zosumarizované dosiahnuté výsledky
a načrtnutéperspektívy d'alšieho výskumu.

Autorka v Úvodnej Časti habilitačnej práce uvádza stručnúgenetickú a biochemickú charakteristiku skúmaných
hospodárskyvýznamných plodín (pšenica, triticale, raž, kukurica a ovos) a prehl'ad viacerých techník, pomocou ktorých
sa v súČasnostiÚspeŠne sleduje polymorfizmus DNA. Následne je váčšiapozornosť zameraná na princípy RAPD, STMS

techník a ich využitie v analýzach polymorfizmu róznych rastlinných druhov. Výsledky a diskusia zahrňujú
aplikáciu spomínaných metód pri odlíšenígenotypovpšenice, triticale, kukurice, raže a ovsa. Súčasťoukaždej kapitoly
je porovnanie dosiahnutých výsledkov s údajmi iných autorov. Za vel'mi dóležitú časťhabilitačnej práce považujem
porovnanie pouŽitých markerovacích systémov prostredníctvom markerovacieho indexu (Ml) a indexu detegujúceho
diverzitu (DDl) pri analýzach vybraných obilnín a zdóraznenie významu jednotlivých techník pri testovaní uniformity
a SCoT

získaných línií(1), priodlišovaníhomozygotov od heterozygotov (2)a prianalýzach funkčnejdiverzity (3).

Odborná kvalita práce je na vysokej úrovni. Problematika molekulárnych metód na sledovanie genetickej diverzity

je spracovaná pomerne komplexne, zahrňuje vlastné skúsenosti a dosiahnute výsledky pri aplikácii na vybraných
hospodársky významných plodinách. Ako autorka uvádza, všetky tri techniky sa ukázali byť vhodné pre odlíšenie
a identifikáciu analyzovaných genotypov rastlín. Každá z ich sa zároveň vyznačovala nejakou špecifickou
charakteristikou, na základe ktorejju možno využiťna špecifickúaplikáciu. V prípade šl'achtenia nových genotypov má
Špecificképostavenie, STMS technika, ked'že výsledky analýz dokážu identifikovať homozygótny a heterozygótny
charakter analyzovaných jedincov, Hoci RADP technika patrí medzi najstaršie v rámci molekulárneho markerovania

rastlÍn a dosahuje vysoký markerovací index, autorka uvádza, že v budúcnosti sa predpokladá ich nahradenie
Špecifickými SCAR markermi, ktoré sú vhodnejšie z hl'adiska molekulárneho šl'achtenia. V uskutočnených analýzach
ovsa sa pomocou SCoT techniky podarilo dosiahnuť najvyššie hodnoty DDl indexu, ktorý umožňuje odhadnúť počet
markerovacích lokusov potrebných na analýzy.
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Podstatným aspektom podkladov k habilitačne.| práci je priložená publikačná aktivita, z ktorej vyplýva, že autorka

získané výsledkY zahrňujúce charakteristiku hospodársky významných genotypov rastlín prostredníctvom hore
uvedených molekulárnych markerovacích techník publikovala v zahraničných karentovaných časopisoch.

Otázky pre obhajobu:

Pre PotrebY obhajoby habilitaČnej práce pred Vedeckou radou Fakulty Biotechnológie
v Nitre mám pre uchádzačku niekol'ko otázoktýkajúcich sa predkladanej habilitačnej práce:

a potravinárstva SpU

(1) PŠenica, kukurica a raž boli testované dvomi markerovacími systémami, ovos a tritikale jedným markerovacím

sYstémom. Pri analýzach ovsa SCoT metódou boli dosiahnutý pomerne vysoký DDl index (index detegujúci diverzitu).
PovaŽujete za dóleŽité v budúcnosti testovanie súboru gentopytov ovsa aj inou DNA markerovacou technikou a ak áno,
tak zodPovedanie akých otázok oČakávate. Naopak, v prípade tritikale pri využitíSSR markerov dosiahol DDl index
Pomerne nízke hodnoty. Zdóvodnite príČinytohto javu a aké sú možnosti zlepšenia DDl indexu.
(2) Ktorá z pouŽitých markerovacích techník má podl'a Vás najperspektívnejšie využitie?

(3) Akým Smerom predpokladáte rozvoj problematiky molekulárneho markerovania vo svete
pracovisku

a na

Vašom

(a) nkým sPÓsobom spolupracujete voblasti DNA markerovacích techník s inými vedeckými/ univerzitnými
pracoviskami, pr,ípadne praxou.

DÓleŽitým faktorom vedeckej kariéry uchádzačky je spoluúčasťna viacerých typoch vedeckých prolektov. Nako1ko

posudzujeme habilitaČnúprácu, pedagogické aktivity sú jedným z hlavných kritériíhodnotenia uchádzača,
Z Pred|oŽených Pokladov uchádzaČky vyberám to najpodstatnejšie. Dr, Balážová pracuje ako odborná asistentka na
katedre Biochémie a biotechnológie FBP SPU v Nitre od roku 2005, pričom v rokoch 201,1, - 2015 vykonávala funkciu
vedúcej katedrY. V rámci Pedagogickej činnosti garantuje výučbu viacerých predmetov, je spoluautorkou dvoch
monografiÍ, vYsokoŠkolskej uČebnice,6 uČebných textov. V rámci pedagogickejčinnosti bola garantkou 18 diplomových

Prác. V rámci aktivít súvisiacich s rozvojom katedry prípadne fakulty je členkou Komisie pre zabezpečenie kvality
vzdelávania Pre Štúdijnýodbor Agrobiotechnológie, členka Akademického senátu FBp, členka štátnicovej skúšobnej

komisie Pre Biotechnológie

Agrobiotechnológie atd', Celkovo ntožno konštatovať, že uchádzačka v oblasti
Pedagogických aktivít vysoko presahuje požadovanékritériá pre habilitačnékonanie.
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Záver,.

Z vYŠŠieuvedeného posudku a

z materiálov priložených k habilitačnej práci jasne vyplýva, že Mgr. želmíra
je
BaláŽová, PhD.
zrelou vedeckou a Pedagogickou osobnosťou. Priložené údaje dokumentujúce vedeckú
aktivitu a jej
ohlasY, bohaté Pedagogické skúsenosti presvedčivo dokazujú, že uchádzačka spíňa kritéria,
vyžadované príslušnou
vYhláŠkou Ministerstva Školstva na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti
preto
docent.
habilitačnej komisii
odporúČam,aby po ÚspeŠnom zvládnutí habilitaČnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce
príslušným

odporučila

orgánom vymenovanie Mgr. Želmíry Balážovej, PhD. za

docentku v študijnom odbore 6. 1. 18 Agrobiotechnológie.

V Nitre,

IL

januára 2OI7
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lng. .Jana Libantová, CSc.
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