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Na základe vymenovacieho dekrétu prof. RNDr. Františka Petroviča, PhD.,
dekana Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
z 12.12.2018, číslo: FVP-OVV-2018/16-6:103300 predkladám oponentský
posudok na pedagogickú, publikačnú, vedeckovýskumnú a inú činnosť doc.
RNDr. Františka Strejčeka, PhD.

1. Pedagogická činnosť

Doc. RNDr. František Strejček, PhD. odpracoval od 1.2.2001 18 rokov ako
asistent, odborný asistent a docent na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre.
Doc. RNDr. František Strejček, PhD. zaviedol nasledujúce predmety študijného
programu bakalárskeho štúdia:
- Genetika – učiteľstvo (biológia v kombinácii/jednoodborové štúdium)
- Mikroskopická technika (jednoodborové štúdium)
- Chémia pre biológov I. (jednoodborové štúdium)
V magisterskom štúdiu zaviedol nasledujúci predmet:
- Všeobecné biotechnológie (biológia v kombinácii/jednoodborové
štúdium)
Doc. RNDr. František Strejček, PhD. je autorom alebo spoluautorom troch
vysokoškolských učebníc a troch skrípt.
Pod jeho vedením ukončili doktorandské dizertačné štúdium (PhD):
Mgr. Šíma, Mgr. Paál, Mgr. Murín
Pod jeho vedením 27 študenti obhájili diplomové práce v študijnom programe
učiteľstvo akademických predmetov a v študijnom programe biológia a 26 študentov
obhájilo bakalárske práce v študijnom programe učiteľstvo akademických predmetov
a v študijnom programe biológia.
Požadované kritériá Fakulty prírodných vied UKF v Nitre na pedagogickú činnosť
jednoznačne spĺňa a prevyšuje.
2. Publikačná činnosť

Doc. RNDr. František Strejček, PhD. má objektívne doložené publikácie z Akademickej
knižnice Fakulty prírodných vied UKF v Nitre:
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: ako prvý autor lx, ako
spoluautor 3x,
10 publikácií v zahraničných karentovaných časopisoch, z toho 10x ako
spoluautor,
2 publikácií v domácich karentovaných časopisoch, všetky ako spoluautor,
5 vedeckých prác v ostatných zahraničných časopisoch, všetky ako spoluautor,
18 vedeckých prác v ostatných domácich časopisoch, z toho 13x ako prvý autor a 5x
ako spoluautor.
4 publikácie v zahraničných časopisoch registrovaných v databáze SCOPUS ako
spoluautor.
Z uvedených publikácii je menovaný členom autorského kolektívu na 10 publikáciách
kategórie A (publikácie s IF viac ako 0,8 podľa požiadavky Akreditačnej komisie)
Citačný ohlas na jeho práce je nasledovný:
73 citácií v publikáciách registrovaných v citačných indexoch.
Požadované kritériá Fakulty prírodných vied UKF v Nitre na publikačnú činnosť jednoznačne
spĺňa a prevyšuje.

3. Vedeckovýskumná činnosť

Doc. RNDr. František Strejček, PhD. bol riešiteľ – koordinátor 5 medzinárodných
projektov a zodpovedným riešiteľom 5 celoštátnych projektov a 2 inštitucionálnych
projektov. Zároveň bol spoluriešiteľom 14 celoštátnych projektov a 2 inštitucionálnych
projektov.
Požadované kritériá Fakulty prírodných vied UKF v Nitre na vedeckovýskumnú činnosť
jednoznačne spĺňa a prevyšuje.
3.Iná odborná činnosť
Doc. RNDr. František Strejček, PhD. je člen nasledujúcich štátnicových
komisií:
– člen Komisie pre štátne skúšky bakalárskeho študijného
programu Biológia na FPV UKF v Nitre
- člen Komisie pre štátne skúšky bakalárskeho študijného
programu Učiteľstvo v biológii (v kombinácii) na FPV UKF
v Nitre
- člen Komisie pre štátne skúšky magisterského študijného
programu Biológia na FPV UKF v Nitre
- člen Komisie pre štátne skúšky magisterského študijného
programu Učiteľstvo biológie (v kombinácii) na FPV UKF
v Nitre
- člen Odborovej komisie doktorandského študijného programu
Molekulárna biológia na FPV UKF v Nitre
Doc. RNDr. František Strejček, PhD. absolvoval viaceré vedeckovýskumné pobyty, z ktorých by som chcel predovšetkým vyzdvihnúť 2mesačný výskumný pobyt na Kodaňskej univerzite v roku 2012 a od
roku 2000 každoročne vykonanú dvoj- až trojmesačnú pracovnú stáž na
Friedrich-Loeffler-Institu, Institute of Farm Animal Genetics,
Mariensee, Nemecko.

Konštatujem, že doc. RNDr. František Strejček, PhD., docent Katedry biológie
a genetiky FPV UKF v Nitre, je vyprofilovaná vedecko-pedagogická osobnosť s
medzinárodným ohlasom na svoju činnosť.
Je skúsený vysokoškolský učiteľ, ktorý má 18 rokov komplexnej pedagogickej
činnosti na vysokej škole.
Všetky požadované kritériá Fakulty prírodných vied UKF v Nitre na profesora
v študijnom odbore 4.2.1 Biológia jednoznačne spĺňa a prevyšuje.
Doporučujem Vedeckej rade Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre udeliť doc. RNDr. Františkovi Strejčekovi, PhD. titul profesor.

V Martine 25.2.2019

Prof. MUDr. Martin Péč, PhD.

