
 

 

 

 

 

 

 

Radlinskeho 9 albert.breier@stuba.sk 

812 37 Bratislava T: +421 903 472 605 

Slovensko  

www.stuba.sk  

Posudok odbornej a pedagogickej spôsobilosti doc. RNDr. Erika Sedláka, DrSc., 

Vedúceho Centra interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ v Košiciach pre inauguračné 

konanie na vymenovanie za profesora v odbore Biochémia. 

_____________________________________________________________________ 

 

Zhodnotenie vedeckej aktivity:  

Inaugurant doc. RNDr. Erik Sedlák DrSc. je z pohľadu databázy WOS (Core collection) 

spoluautorom 64 in extenso vedeckých prác, ktoré boli doposiaľ 938 - krát citované (bez 

autocitácií, h-index 19 keď vo vyhľadávaní kombinujeme jeho meno s adresou Košice). Táto 

prestížna databáza vedeckých výstupov pri jeho mene udáva ďalších 23 prác in abstracto. Vo 

svojich materiáloch zdokumentoval 70 publikácii ADC kategórie, 3 publikácie ADD kategórie a 2 

publikácie ADM kategórie s IF podla WOS, ktoré boli viac ako 1000 krát citované. Z uvedeného 

vyplýva, že dominantná časť jeho publikačného výstupu bola publikovaná s prispením jeho 

domáceho pracoviska. Toto zdôrazňujem preto, že doc. Sedlák bol na viacerých zahraničných 

pobytoch, na Universität Bayreuth, Nemecko, The University of Texas, USA, The Rice University, 

Houston, USA a The University of Zürich, Švajčiarsko, kde samozrejme získal významné 

výsledky, ktoré pretavil do publikačných výstupov. Za veľmi významné považujem, že doc. Sedlák 

pred podaním žiadosti o inauguračné konanie najprv obhájil doktorskú dizertáciu v biofyzike 

a získal hodnosť DrSc., ktorá predstavuje jediný celoslovenský platný štandard pre posúdenie 

kvality vedeckého výskumu dosiahnutého jednotlivcom. S takýmto prístupom sa bohužial 

nestretávame často, hoci v minulosti to bola bežná prax. Možno teda konštatovať, že doc. Sedlák 

je významnou vedeckou osobnosťou, etablovanou doma aj v krajinách s vysoko-rozvinutou 

vedeckou činnosťou. Dosiahol viaceré významné výsledky, ktoré publikoval v medzinárodných 

časopisoch, kde získali adekvátnu citačnú odozvu. Možno konštatovať, že v slovenskom 

výskumnom prostredí ho jeho vedecké výstupy jednoznačne zaraďujú medzi špičkových 

výskumníkov a v komparácii so zahraničím dosahuje výrazne nadpriemerné výsledky. 

Počas svojej vedeckej kariéry sa inaugurant venoval najmä dopadu zmeny fyzikálno-chemických 

podmienok na štruktúru proteínov s ohľadom na zodpovedajúce zmeny v ich funkcii. Mnohé 

z jeho výsledkov možno považovať za základné poznatky v tejto problematike. Svojím vedeckým 
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zameraním sa pohybuje na hranici medzi Biofyzikou a Biochémiou, čoho odrazom je, že vedeckú 

hodnosť DrSc. získal v biofyzike a o hodnosť profesora žiada v Biochémii. 

Za zmienku stojí, že doc. Sedlák bol a aj v súčasnosti je riešiteľom a zodpovedným riešiteľom 

medzinárodných projektov (Marie-Curie fellowship, FP7a H2020), ako aj domácich projektových 

schém (v rámci APVV, VEGA a ŠF EU). 

Vďaka publikačnej aktivite možno doc. Sedláka považovať za vedeckú osobnosť, ktorej renomé 

výrazne presiahlo výskumný priestor SR a jeho výsledky oslovili širšiu medzinárodnú vedeckú 

komunitu. Konštatujem, že svojimi vedeckými výsledkami vysoko prevýšil kritériá potrebné pre 

vymenovanie za profesora. 

 

Zhodnotenie pedagogickej aktivity:  

Doc. Sedlák dlhodobo zabezpečuje na PriF UPJŠ prednášky, semináre a cvičenia 

z predmetov: Praktikum z biochémie; Biofyzikálna chémia II; Biochémia/Biochemistry; 

Enzymológia/Enzymology; Proteíny-štruktúra a funkcia/Proteins-structure and function; 

Experimentálne metódy biofyziky I a II; Biochémia pre fyzikov. Je spoluautorom 2 

recenzovaných učebných textov kategórie BCI: Praktické cvičenia z biochémie; Bioenergetika. 

Počas svojej vedecko - pedagogickej kariéry bol vedúci 4 doktorandov, ktorí úspešne ukončili 

štúdium a pri ďalších 2 vystupoval ako školiteľ špecialista. Bol vedúci 5 rigoróznych prác a 17 

diplomových prác. Spolupodieľal sa pri zavedení bakalárskeho študijného programu biofyzika, 

spolugarantoval magisterský štúdijný program Biochémia. Toto poukazuje na fakt, že doc. 

Sedlák je aktívny aj pri prenášaní svojich vedomostí na mladú nastupujúcu generáciu. Celkovo 

možno pedagogické aktivity doc. Sedláka považovať za rozsiahle. Konštatujem, že doc. Sedlák 

prevýšil všetky sledované pedagogické kritériá na priznanie vedecko - pedagogického titulu 

profesor.  

 

Otázky na inauguradta: 

Hoci v prípade inauguračného konania nezvyknem priamo v posudku dávať otázky, vaše 

excelentné výsledky prebudili moju zvedavosť, a teda si dovoľujem položiť Vám nasledovné 

otázky. 

1. Niektoré výsledky ste dosiahli na cytochróme c ako modelovom hémovom proteíne, kde 

konštatujete, že: „vaše výsledky podporujú „foldónovú“ teóriu, podľa ktorej v procese 

zbaľovania existujú definované (stabilné) intermediálne stavy“, a naopak spochybňujete, 

že by proces foldovania mohol byť stachastický proces. Preto by ma zaujímalo či sú 

nejaké údaje aj na iných hémových proteínoch, ako hemoglobín, cytochrómy p450 atď.  



Sk(mali ste vplyv polyani6nov (heparln, poly(vinylsulf6t), poly(4-styr6n-sulfon6t), Nafion,

doi: '10.1021/bm9004800 na stabilitu modelovfch proteinov. V d'alSej pr6ci ste pouZili aj

polyglutam5t a polyadenyl6t. (doi: 1 0.1002/bip .20710), kto16 tieZ destabilizovali Struktrlru

cytochr6mu c. Dd sa predpokladat', 2e RNA alebo kysl6 proteiny (napr. Kalsekvestrln,

ktorf na c termine obsahuje velk6 mnoZstvo zvy5kov kyselln glutdmovej a aspar6govej)

by mohli destabilizovat'proteiny? Bol by to asi novy fenom6n, ktorf by sa pravdepodobne

mohol uplattiovat'v patol6gii, podas procesu smrti buniek. Mohli by ste to komentovat'?

Uk1zali ste d6leZitui 0lohu kati6nov medi a glykozyliicie pre stabilitu kvasinkov6ho

homologa ceruloplazminu, Fet3p proteinu. Dalej ste postulovali dOleZitri rilohu

fosfolipidov (predov5etkym kardiolipinu) pre kinetick0 stabilitu cytochr6m c oxiddzy.

Multiprotelnovf komplex cytochr6m c oxiddzy obsahuje aj chel6tovanri med'aj hem.

HrajU nejak( rolu pri stabilite cytochr6m c oxiddzy?

ZAver:.

Doc. RNDr Erik Sedl6k, DrSc. predstavuje vyhranen0 vedecko -pedagogickri osobnost',

ktorl vyznamnou mierou prispela k rozvoju poznania v jeho vednej discipline a pri vychove

Specializovanlch odbornlkov. Jeho aktivity vysoko prekrodili rdmec matersk6ho pracoviska a je

ho moZno pova2ovat'za vedecko -pedagogick( osobnost'v5eobecne akceptovan0 doma aj

v zahranili. Vymenovanie doc. SedlSka za profesora pova2ujem za logick6 pokradovanie jeho

doteraj5ej kari6ry. Doc. SedlSk je vedcom s liderskfm postavenim v SR, ktor6ho prdce sri

s uznanim prijiman6 svetovou vedeckou komunitou. Preto bude predstavovat'vyznamn0 posilu

pre 0spe5n6realizlcie vedeckych a pedagogicklich aktivit UPJS.

Preto odporUdam, aby doc. RNDr. Erikovi Sedldkovi, DrSc. bol priznanf vedecko -

pedagogickf titul profesor.

V Bratislave 16.4.2022
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