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Agrobiotechnológie
OPonent: Prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc., Katedra špeciálnej
zootechniky,FApZSpU Nitra

doc, Ing, Adriana Kolesárová, PhD. je erudovaná a skúsená pedagogicko,
vedeckovýskumná Pracovníěka a praktiČka, pósobiaca na FBP SPU v
Nitre. Svoju spósobilost,
dokázala v období Činnosti na SPU v Nitre, kde zaěala pósobit' po
získanívysokoškolského

vzdelania

v

roku 1998. Je

poťnohospodárskych produktov" .

absolventkou odboru ,,technológia spracovania

v roku 2002 ukončila doktorandské štúdiumna

Fakulte

agrobiológie a Potravinových zdrojov SPU v Nitre vo vednom odbore
41-04_9 Všeobecná
zootechnika, kde sPracovala svoju prácu pod vedením skúseného prof.Ing.Jaroslava
Kováčika, PhD.

Jej bohatá pedagogická činnost'vyústila do habilitačného konania a vroku 2010
sa
Pred vedeckou radou habilitovala za docentku pre vedný odbor 5.2.25 Biotechnológie. Je
PoteŠujúce,Že vPedagogickom

úsilísa aktívne zapojila do vyučovacieho procesu

na

Predmetoch vYuČovaných v slovenskom a anglickom jazyku. Ako pozvaný lektor prednášala
na ,,UniversitY of Warmia and Mazury" Olsžyn. Pod jej vedenim úspešne
ukončilo štúdium
obhajobou diPlomovej alebo bakalarskej práce 50 študentov a2 doktorandi.

Vpriebehu

hodnoteného obdobia zabezpeěovala výučbu 7 predmetov prednáškami a praktickými
cviČeniami. Významne sa podieťala na zavedení štyroch nových predmetov. Svoju
výučbu
podporila 3 vysokoškolskými učebnicami a 7 skriptami.

Významným sPÓsobom prispela k zabezpečovaniu pedagogického procesu na fakulte

ako ČleŇa Pedagogickej komisie dekana a gestora študijných programov na všetkých
stuPňoch Štúdia.Svoje pedagogické skúsenosti a poznatky nadobudla jednak v práci
na SpU
v Nitre ale aj v zahraniČÍv Rumunsku, Poťsku, Španielsku a absolvovaním pedagogického
študijného programu na SPU v Nitre.

Vo svojej bohatej vedecko-výskumnej práci sa zaoberala predovšetkým metódami
aPlikovateťnými a zameranými na biotechnológie, reprodukčnúbiológiu, endokrinológiu
a

bunkovú fuziológiu.

Bola riešiteťkou a spoluriešiteťkou l8

nrá,rodných výskumných

aedukaČných projektov) ztoho 6 ako zodpovedná riešiteťka (ApVV, VEGA, KEGA,
GA
SPU v Nitre). Z ProblematikY, ktorá bola predmetom uýskumu publikovala ako autor
aiebo

sPoluautor 6 vedeckých monografii, 3 knižnépublikácie, 7
učebných textov, 37 výstupov
Publikovaných v karentovaných Časopisoch. Celkový počet publikovaných výstupov bol 361.
Táto bohatá Publikaěná a vedecká činnost' sa odzrkadlila aj v
citačnom indexe, kde
menovaná mala 148 citácií v databázach ISI WoK a Scopus
a l22mimo týchto d,atabáz.
Za bohatú PublikaČnú Činnost' bolo menovanej udelené čestnéuznanie
,,vedec roka

SR", cena rektora acena dekana za publikačnúěinnost'vroku 2008, cena dekaía
za
Činnost'vroku
2010, cena SAPV za najlepšívedecký článok vroku 2011. Za
PublikaČnú
aktívnu sPoluPrácu jej bola udelená medaila dekana prof.Ing. Nicolea pacala, phD.
vroku
2015 v Rumunsku.

Ako som uŽ

sPomenul, rozsiahla pedagogická

a

vedecko_výskumná činnost,

menovanej dáva Plný PredPoklad úspešnosti inauguračnéhokonania.
Svojim racionálnym

PdsfuPom, oPtimizmom azaujatím dokáže motivovat' študentov i spolupracovníkov
k rieŠeniu naroěných Úloh, čo dokázala vo viacerých komisiách pre
zabezpeěenre kvality
vzdelávartia, Študentskejvedeckej a odbornej ěinnosti

av

organizačných výboroch vedeckých

podujatí.

je

moŽné doc. ing. Adrianu Kolesárovú, phD. charakterizovat, ako
zodPovedného a charizmatického pracovníka, ako výborného pedagóga výskumného
a
Celkovo

Pracovníka, s Potrebnými tvorČímischopnost'ami. Jej lysoká odborná erudícia je plne
akcePtovaná vrlznYch domácich izaltraničných vedeckých aodborných
spoločnostiach,
róznych komisiách a vedeckých ustanovizniach, kde aktívne pracuje.

Na zaklade celkového Posúdenia pedagogickej, vedeckej a odbornej ěinnosti móžem
konŠtatovat', Že doc, Ing. Adriana Kolesárová, PhD. je vyhranenou
osobnost'ou, schopnou
vYsokoŠkolskou uČiteťkou,spíňa3úcou všetky požiadavky zodpovedajúcej
odPoruČam Vedeckej rade
profesora pre odbor

V Nitre, 8.6.2016
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FBP SPU

lryhlášky apreto

v Nitre schváliť doc. Ing. Adrianu Kolesarovú, phD. za

8 Agrobiotechnológie.

prof. Ing.

luríj Mlynek, CSc.

Katedra špeciálnej zootechniky,
F

APZ SPU Nitra

