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Meniace sa podmienky prostredia a klimatické extrémy sú vážnymi hrozbami  pre udržanie 

ekosystémov nielen z hľadiska ich produkčnej výkonnosti, ale aj z hľadiska ich súčasných foriem. 

Výskum lepšieho porozumenia procesov tolerancie poľnohospodárskych plodín pomohol zlepšiť 

štrukturálne a funkčné vlastnosti rastlín, ako aj zlepšiť ich produkčnú výkonnosť a stabilitu produkcie 

v regiónoch exponovaných k environmentálnym extrémom. Dá sa očakávať, že výskum procesov 

tolerancie drevín bude viesť taktiež k zníženiu neistoty z hľadiska produkcie lesných porastov, ak sa 

bude lesnícka prax v budúcnosti opierať o najnovšie vedecké poznatky. Využitie štandardných metód 

pri hodnotení citlivosti rastlín, porozumenie mechanizmov, umožnia voľbu efektívnych opatrení  pre 

prosperovanie rastlín vo všetkých biotopoch na Zemi. 

Sme svedkami toho, že frekvencia a dĺžka období sucha a extrémnych teplôt, sa v ostatných 

dvoch desaťročiach zvyšuje a ukazuje sa, že sucho môže byť primárnym faktorom pre odumieranie 

lesa vo viacerých európskych regiónoch. Preto riešenie otázok kvantifikovania vhodnosti drevín pre 

konkrétne podmienky prostredia je dôležitý nielen pri návrhu opatrení pri projektovaní porastov, ale 

má aj širší celospoločenský význam a podporuje záujem o ďalší výskum.  

Tento komplexný problém dlhodobo priťahuje pozornosť vedcov, pretože chcú pochopiť nielen 

životaschopnosť organizmov a obmedzujúce faktory, ale aj samotné dielčie mechanizmy života. Počas 

ontogenézy sa vplyvom nepriaznivých vonkajších faktorov hromadia chyby v metabolizme a živé 

pletivá vykazujú známky opotrebenia. Aj keď ešte zďaleka nechápeme celú biologickú podstatu, 

pokiaľ ide o toleranciu na sucho a vysokú teplotu, výskum naznačuje, že zacielenie na regulačné 

mechanizmy fotosyntézy, príjmu a transportu vody v rastlinách, vodivosti prieduchov, osmotického 
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prispôsobenia, rastu, by mohlo riešiť mnohé problémy súvisiace s dynamickými zmenami počas 

ontogenézy  a mohlo by pomôcť k hľadaniu optimálnych riešení vhodných pre jednotlivé regióny.  

Predložená habilitačná práca Ing. Daniela Kurjaka, PhD. je veľmi zaujímavým súborom 

poznatkov a venuje sa komplexným otázkam súvisiacich s odumieraním lesov s dôrazom na primárny 

účinok sucha a vysokých teplôt. Formálne je spracovaná na 43 stranách textu. Jej súčasťou je ďalej 8 

publikácií publikovaných v prestížnych medzinárodných časopisoch. Tieto práce prešli riadnym 

recenzným konaním a sú priebežne citované. Práca ako celok po obsahovej, ale aj formálnej stránke 

spĺňa najnáročnejšie kritériá a je cenným príspevkom k výskumu odozvy drevín na podmienky sucha 

a vysokej teploty. 

Jadro habilitačnej práce je prehľadom literatúry, prezentáciou tematicky zacielených 

poznatkov a vlastných názorov autora a spolu s uvedenými publikáciami je komplexným materiálom, 

ktorý má nielen svoju informačnú, ale aj edukačnú hodnotu.  

Významná pozornosť bola venovaná fyziologickým odozvám smreka a buka na sucho od úrovne 

sadeníc po porasty pri meraní vodných pomerov, čistej fotosyntézy a fluorescencie chlorofylu, 

anatomických vlastností dreva, hydraulických vlastností a obsahu niektorých makroelementov. 

Výsledky sú spracované do prehľadných grafov so štatistickým hodnotením. Mnohé mechanistické 

výsledky potvrdzujú známe poznatky s aplikáciou na študovaný domáci biologický materiál, ďalšie sa 

pokúšajú ukázať komplexný obraz závislosti indexu sucha porastov v mieste pôvodu a meraných 

parametrov z hľadiska vzťahov medzi hustotou ciev a vlastností dreva k obsahu C a N, izotopov 

uhlíka, ročných prírastkov a výškou stromov. Ukazuje to dobrú orientáciu hablitanta nielen 

v metodológii, ale aj teoretickom poznaní a snahu prepojiť štúdium mechanizmov s vlastnosťami 

drevín, ktoré sú významné z hľadiska praxe. 

Merania termostability PSII a kritických teplôt pre pokles fotochemickej efektívnosti PSII proveniencií 

smreku prostredníctvom OJIP kriviek dopĺňajú nielen teoretické poznanie, ale môžu sa v budúcnosti 

používať v širšom meradle pri štúdiu nového biologického materiálu alebo tiež z hľadiska predikcie 

citlivosti a správania sa rôznych druhov na zmenu teplotných režimov v rôznych pestovateľských 

oblastiach. Potvrdzuje to aj uvedený príklad zmien fotochemických parametrov smreku a buka na 

simulované teploty pre provenienčné plochy Hertnik a Kaprun. Habilitačná práca ponúka teda aj 

protokoly zaradenia fyziologických meraní pre využitie v komplexnejšom lesníckom výskume. 
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Habilitačná práca Ing. Daniela Kurjaka, PhD. prináša množstvo originálnych poznatkov, avšak tiež 

ukazuje, že stále zostáva veľa vedeckých otázok otvorených. Prostredníctvom možností včasného 

zachytávania fyziologických zmien, upozorňuje na riziká odumierania drevín a potreby hľadania 

opatrení a nových modelov hospodárenia.  

Vedecko výskumné zameranie Ing Daniela Kurjaka, PhD. je v súlade s odborom, pre ktorý predložil 

habilitačnú prácu. Za zmienku stojí, že habilitant je spoluautorom 17 prác evidovaných vo WoS 

a Scopus. Rozsah, ale aj kvalita jeho vedeckých publikácií a ohlasov sú nadštandardné. Jeho vedecko-

výskumné a publikačné aktivity sú cenným príspevkom k rozvoju študijného odboru. Chcem zdôrazniť 

aj celospoločenský význam zamerania výskumu. Výsledky habilitácie sú rozsahom pozoruhodné. 

Určite môžu byť priamo určené odbornej verejnosti.   

V predloženej práci som našiel niekoľko nepresností terminologického alebo formálneho charakteru 

(primárna fotochémia PSII, efektívny výťažok fotosyntézy), dokazovanie hypotézy by malo viesť 

k zmene všeobecne známych poznatkov, inak nemôžeme hovoriť o novej hypotéze. V texte bolo 

použité anglické slovo „and“ namiesto slovenského „a“, ktoré pravdepodobne vzniklo nepozornosťou 

pri preklade do slovenského jazyka (s.21), obrázky 14, 16 nemajú slovenský popis a pod.. Uvedené 

však neznižuje kvalitu práce. 

V diskusii by habilitant mohol uviesť perspektívy v pokračovaní jeho výskumu, pri rozvoji študijného 

odboru, ale aj pracoviska, na ktorom teraz pôsobí a perspektívy prepojenia výskumu na 

medzinárodný výskumný priestor. 

Záverom konštatujem, že Ing. Daniel Kurjak, PhD. je vyprofilovaná a uznávaná, odborne a 

pedagogicky kvalifikovaná osobnosť vo svojom odbore. Jeho habilitačnú prácu považujem za vysoko 

hodnotnú a odporúčam ju prijať k obhajobe.  

Odporúčam habilitačnej komisii a následne aj vedeckej rade Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo 

Zvolene menovanie Ing. D. Kurjaka, PhD. za docenta v študijnom odbore 6.2.4  „Lesnícka fytológia“. 

 

 

 

 

V Nitre, dňa 14.11. 2019     prof. Ing. Marián Brestič, CSc. 

         KFR SPU v Nitre 

 


