Oponentský posudok
na habilitačnú prácu MVDr. Anny Jackovej, PhD. na tému: „Detekcia a genetická
typizácia niektorých ekonomicky významných patogénov hospodárskych zvierat“
Na základe prípisu rektora UVLF v Košiciach č.j. 11/R/2015, ktorým som bol požiadaný
o prevzatie funkcie oponenta habilitačnej práce MVDr. Anny Jackovej, PhD., predkladám
nasledovný oponentský posudok na predmetnú habilitačnú prácu s názvom: „Detekcia
a genetická typizácia niektorých ekonomicky významných patogénov hospodárskych zvierat“.
Habilitačná práca MVDr. Anny Jackovej, PhD. reprezentuje ucelený vedecký spis,
týkajúci sa využitia ako aj vývoja metód na báze molekulovej-biológie v oblasti molekulovej
epizootológie niektorých vírusových patogénov hovädzieho dobytka (vírus hnačky hovädzieho
dobytka – BVDV) a ošípaných (prasací cirkovírus 2 – PCV-2 a prasací vírus reprodukčného
a respiračného syndrómu – PRRSV). Habilitačný spis obsahuje 129 strán a z formálneho
hľadiska je členený na dve časti – vlastný text obsahujúci 66 strán v rátane 6 obrázkov a zoznamu
literatúry v ktorom je uvedených okolo 250 literárnych citácií. Druhú časť habilitačného spisu
tvorí súbor desiatich relevantných kópií už publikovaných a recenzovaných vedeckých článkov
väčšinou (8) v zahraničných karentovaných časopisoch v anglickom jazyku v ktorých je
habilitantka spoluautorkou (3 x 1. autor) za obdobie posledných 10-tich rokov (2004-2014).
Z tematického hľadiska tento súbor prác už nie je v samotnej práci osobitne rozdelený do častí,
ale ich sled odzrkadľuje 3 stanovené ciele práce: 1. „Genetická typizácia a štúdium variability
vyššie uvedených vírusových patogénov“, 2. „Využitie genetickej typizácie a variability BVDV,
PCV-2 a PRRSV z hľadiska evolúcie vírusov, rozvoja molekulovej epizootológie a sledovania
transmisie“ a 3. „Vývoj nových real-time PCR systémov pre detekciu PCV-2“. Pre prehľadnosť
práce by bolo prijateľné jednotlivé články takto usporiadať do skupín so stručným opisom
zámerov a výsledkov. Uvedené metodicky aj odborne náročné, hodnotné publikácie prezentujú
dlhoročnú prácu habilitantky v oblasti štúdia vírusových patogénov z hľadiska ich genetickej
typizácie a molekulovej epizootológie a zároveň predstavujú akúsi niť jej vedecko-výskumnej
práce za posledné desaťročie.
Habilitačná práca spĺňa odborné kritériá v zmysle požiadaviek kladených na tento druh
písomností, je spracovaná cielene k danej téme o čom svedčí aj jej rozsah v podobe
recenzovaných vedeckých článkov. Z formálneho hľadiska, práca spĺňa všetky požiadavky
kladené na tento druh prác, má postulované ciele práce a závery.

Téma habilitačnej práce je aktuálna z viacerých hľadísk, či už sa to týka štúdia genetickej
variability a evolúcie významných vírusových patogénov zvierat alebo vývoja nových real-time
PCR systémov. Osobitný význam práce sa naskytá pri využití získaných poznatkov v praxi, čo
okrem diagnostického prínosu umožňuje uplatniť aj preventívne opatrenia.
Vlastný text habilitačnej práce vo svojej úvodnej časti prezentuje prehľad základných
poznatkov týkajúcich sa charakterizácie vlastností vyššie uvedených vírusových patogénov
zvierat. Pri jednotlivých vírusoch BVDV, PCV-2 a PRRSV habilitantka spracovala prehľad ich
vlastností na základe charakteristiky vírusov a organizácie ich genómov, geografického rozšírenia
a genetickej variability. Ďalej je tu rozpracovaná patogenéza, metódy diagnostiky a programy
tlmenia a prevencie týchto vírusových infekcií v chovoch HD a ošípaných. Táto časť habilitačnej
práce je prehľadne spracovaná a poskytuje ucelený obraz o tejto študovanej problematike.
Materiál, metódy a výsledky vedeckých štúdií sú dokumentované v jednotlivých
recenzovaných publikáciách. Z uvedených prác vyplýva, že rozsah použitého materiálu a metód
je veľmi široký a z hľadiska zamerania experimentov sem patrí celá škála molekulovobiologických metód ako sú PCR, sekvenčné génové analýzy, fylogenetické analýzy a všetky
postupy s tým súvisiace.
Výsledky jednotlivých štúdií sú opísané v súbore príslušných recenzovaných publikácií.
K habilitačnej práci mám nasledovné pripomienky:
1) Na str. 39 sa uvádza Aujezsky vírus a Pseudorabies vírus, pritom sa nejedná o dva rôzne
druhy vírusov ale synonymum jedeného a toho istého vírusu.
2) Na str. 28 a inde sa uvádza vo význame prevencie výraz „kontrola“, čo je zlý preklad
z angličtiny, správne sa jedná o „tlmenie“.
3) Na str. 13 sa uvádza: Mutácia ncp kmeňa BVDV...a následná superinfekcia...Správne by malo
byť alebo následná infekcia... Mutácia si už nevyžaduje superinfekciu na to, aby bola splnená
podmienka, že v danej dobe sa v danom jedincovi nachádzajú obidva biotypy súčasne.
4) Str. 12: „Infekcia plodu pred vývojom imunitného systému“ → v období vývoja imunitného
systému.
5) Str. 15: ...je potrebná detekcia antigénu alebo vírusu. Správne: alebo izolácia vírusu. Prípadne
...alebo RNA vírusu.
6) V práci sa používa termín „porcinný“, nahradil by som ho slovom prasací, „divo žijúci“ →
voľne žijúci (str. 7), „prevedení“ → vykonaní.

K predmetnej habilitačnej práci mám nasledovné otázky:
1. Existujú dva biotypy BVDV cytopatogénny a necytopatogénny, pričom tento rozdiel súvisí so
štiepením proteínu NS2/3. Je známe, aké molekulové mechanizmy vedúce k lýze bunky sú
zapojené do tohto procesu?
2. Je známe, že jak z celoeurópskeho, tak aj celosvetového hľadiska je u prasiat vysoká
séroprevalencia k PCV-2 avšak len relatívne malý počet zvierat vykazuje klinické príznaky
infekcie. V čom spočíva táto skutočnosť?
3. Na základe akých charakteristík sa navrhuje postulovať nový druh BVDV3?
Záver
Predmetná habilitačná práca MVDr. Anny Jackovej, PhD., s názvom: „Detekcia
a genetická typizácia niektorých ekonomicky významných patogénov hospodárskych zvierat“
predstavuje spis experimentálneho charakteru, ktorý po svojej obsahovej stránke spĺňa
požiadavky kladené na habilitačnú prácu. Práca prezentuje škálu molekulovo-biologických metód
a výsledkov, ktoré sú dokumentované recenzovanými vedeckými článkami v karentových
časopisoch. Výsledky prinášajú celý rad nových poznatkov v oblasti molekulovej epizootológie.
Tieto výsledky majú aj svoje aplikačné využitie v praxi pri modelovaní preventívnych
programov.
Na základe hore uvedeného je možné konštatovať, že habilitačná práca MVDr. Anny
Jackovej, PhD. spĺňa kritéria pre tento druh písomností a preto ju v zmysle platného zákona
o vysokých školách odporúčam k obhajobe, za účelom udelenia akademicko-vedeckej hodnosti
„docent“ v študijnom odbore 4.2.7. Mikrobiológia.
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