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Doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. vystudovala obor Technológia spracovania
Pol'nohosPodarskych produktov na Agronomickej fakulte Slovenskej pol,nohospodárskej
univerzitY v Nitře. V letech 1998-2002 absolvovala vědeckou přípravu v oboru 41-04-9
VŠeobecná zootechnika na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SpU, disertační
Práci RegulaČnémechanizmy pohlavního dospievania prasničiek obhájila v roce 2002 a

získala titul doktor. V roce 2010 se obhajobou práce In vitro stanovenie možných
endokrinních disruptorov ovariálních granulóznych buniek prasničiek habilitovala v oboru
5.2,25 Biotechnológie.

V letech 2006-2007 absolvovala kurs vysokoškolské pedagogiky, v letech 1996-1998
doplňujícípedagogické studium.

V roce 2002 byla přijata na místo vědeckovýzkumného pracovníka Výskumného
Ústavu ŽivoČÍŠnejvýroby, Ústavu

výživy zvierat, Lužianky. Od roku 2003 pracuje na Katedre

fyziológie Živočíchovna Fakulte biotechnologie a potravinárstva SPU Nitra, nejdříve jako

odborná asistentka, od roku 2010 jako docentka. Od roku 2015 je proděkankou této fakulty
pro vědu a výzkum,

Ve své vědecko-výzkumné práci se zaměřuje zejména na biotechnologii reprodukce,
endokrinologii, buněčnou a molekulární fyziologii. Speciální pozomost věnuje mechanismu
ÚČinkŮ přírodních protektivních a toxických látek regulujících sekrečníaktivitu, proliferaci a

aPoPtózu buněk reprodukčníhoaparátu, přičemžstudium vede jak in vivo, tak in vitro.
DŮkazem intenzívnívědecké činnosti uchazečky je zejména hojná publikačníčinnost.

Y

databazi Web

of Science je uvedeno celkem 40 prací s impaktním faktorem, u nichž je

autorkou nebo spoluautorkou. Kromě toho publikovala 77 vědeckých a odborných prací a I97

PříspěvkŮ ve sbomících. Podílela se na tvorbě 3 slovenských monograťtí a 1 monograťte
vydané v zahraničí.

Vědecký význarrl jejích prací je dobře dokumentován citačnímohlasem. Její práce
byly citovány 148 x dle WoS, dalšícitace dosáhly počtu |22. To svědčío fundované volbě
témat a vysoké metodické úrovni vědecké práce. Je oponentkou příspěvků do vědeckých
časop i sů vč. pre stižn ích zahr aničníchžurnálů.

Podílela se na řešení celkem 22 grantovÝch projektů, z toho u 7 byla hlavní řešitelkou,

u l5 spoluřešitelkou.
Pedagogická činnost je zaměřena především na fyziologii, ekofyziologii, reprodukční

biologii, neurobiologii, molekulární biologii

a

endokrinologii zvíŤat. Zvláště pozitivně

hodnotím skuteěnost, že řadu předmětů na svém mateřském pracovišti zaváděla jako nové.

Významnou součástí pedagogické práce univerzitního učite]e je vedení kvaliíikačních
závěrečných prací. Rovněž zde vykazuje uchazečka vynikající výsledky. Byla vedoucí celkem

34 úspěšně obhájených diplomových prací. Je školitelkou doktorantů. Dva její doktoranti
disertačnípráci úspěšně obhájili, vede další4 disertace.
Je autorkou a spoluautorkou 3 vysokoškolských učebnic a 7 skript.

Účastnila se jako přednášejíci mezinénodních letních a zimnich škol, přičemžzde
vedla přednášky v anglickém jazyce.

Absolvovala řadu poby,tů na zahraniěních univerzitnich a výzkumných pracovištích.Je
členkou Vědecké rady na mateřské ťakultě, jako proděkanka pro vědu se podílína Ťízeni
Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU.

Uvedená fakta přesvěděivě dokazují,

že doc. Ing. Adriana

Kolesárová, PhD. je

vědeckou osobností, uznávanou ve vědecké komunitě v národním i mezinárodním měřítku. Je

fundovanou pedagožkou, o čemžsvěděí jak seznam vyučovaných předmětů, tak seznam

vedených závěrečných prací a autorství učebnic a skript. Splňuje a vysoce překračuje kritéria
pro jmenovací

řizení.

Závěr
Při celkovém hodnocení uchazeče doc. Ing. Adriany Kolesárovej, PhD. vyzdvihuji
lYnikající výsledky její vědecko-výzkumné práce, významný se podíl na výchově nové
generace vysokoŠkolsky vzdělaných zemědělských odborníkůna Slovensku a rovněž její

řídícípráci na mateřském pracovišti.

VýČetvědecké, pedagogické a otganizaění činnosti uchazečky je výsledkem
dlouholeté tvrdé a systematické práce. Jmenovaná splňuje všechna kritéria pro jmenovací
Ťizení,

Navrhuji, aby doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., byla jmenována
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