
 

 Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava 4    02 59302 401    02 5477 4284 

 riaditel.bmc@savba.sk   50073869 

 

 

 

 

Oponentský posudok na inauguračnú prácu doc. RNDr. Petra Kubatku, PhD 

 

Konštatujem, že predkladaná inauguračná práca, ako aj jej prílohy spĺňajú podmienky podľa 

Vyhlášky č. 6/2005 Zz. požadované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predkladaná 

práca predstavuje súbor vybraných štrnástich najvýznamnejších prác doc. Kubatku. Z predkladaných 

prác je zrejmé, že doc. Kubatka sa dlhodobo venuje problematike nádorov prsníka, hlavne z pohľadu 

možnosti využitia alternatívnych možností liečby založených najmä na prírodných substrátoch.  

Z tohto pohľadu je možné konštatovať, že práca predstavuje určité ucelené dielo, z ktorého je jasný 

vedecký prínos doc. Kubatku v študovanej vednej oblasti. Články sú publikované v kvalitných 

vedeckých časopisoch čo bezpochyby dokumentuje vysokú znalosť problematiky a vedeckú erudíciu 

doc. Kubatku v oblasti štúdia terapie nádorov prsníka. V predkladaných článkoch jednak dokumentuje 

svoje odborné znalosti a vedckú zručnosť množstvom získaných originálnych vedeckých poznatkov, ale 

aj svoje ucelené znalosti o problematike, ktoré podáva vo forme review článkov v časopisoch patriacich 

do Q1 v oblastiach záujmu autora. Výber prác je taktiež určitým pohľadom na autorovo vedecké 

zameranie pričom je zrejmé aj jeho vedecké napredovanie. Veľmi kladne hodnotím kapitolu vo 

vedeckej momnohgrafii vydanej v zahraničí, ktorá taktiež dokumentuje kvalitu vedeckého smerovania 

a profesný rozvoj doc. Kubatku. 

Ako ďalšie pozitívum práce doc. Kubatku hodnotím veľmi slušný citačný ohlas na práce, ako uvádza 

spolu je to 561 citácií s H indexom 15 (Scopus). Myslím, že aj tieto skutočnosti podčiarkujú význam 

výsledkov práce doc. Kubatku.  
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K predkladanej práci by som mal nasledujúcu otázku: 

o Je možné ozrejmiť, ktorá látka na prírodnej báze je z pohľadu terapie nádorov prsníka 

najperspektívnejšia? 

 

Záverom konštatujem, že predložená práca spĺňa zákonom stanovené požiadavky na 

inauguračnú prácu, dokumentuje vedeckú a pedagogickú kvalitu doc. RNDr. Petra Kubatku PhD a preto 

ju doporučujem prijať ako podklad pre udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor v odbore 

4.2.1. biológia. 
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V Bratislave 28. 12. 2018                                                                                        MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., 

 


