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Návrh  habilitačnej komisie na udelenie titulu docentka 
RNDr. Oľge Fričovej, PhD.  v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania fyzikálne inžinierstvo 

           _______________________________________ 
 

 V zmysle  uznesenia Vedeckej rady FEI TUKE  č. 5/2021 zo dňa 18.03.2021 bola predsedom 

Vedeckej rady a dekanom FEI TUKE vymenovaná:  

 
Habilitačná komisia v zložení:  

Predseda: 

prof. RNDr. Ján Ziman, CSc.    KF FEI TUKE 

Členovia:   

prof. Ing. Július Cirák, CSc.    UJFI FEI STUBA 

doc. RNDr. Sergej Iľkovič, PhD.   KFMT FHPV PU v Prešove 

 

 

Oponenti habilitačnej práce: 

prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc.   KF FEI TUKE 

doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD.   KF FEIT ŽU v Žiline                 

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.   UCHV PF UPJŠ v Košiciach 

 

Habilitačná práca a relevantné materiály boli rozoslané dňa 24.03.2021, boli dostupné po 

prihlásení sa do registra evidovaných prác a na webe:  

https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/research/inauguracne-a-habilitacne-konania/fei-habilitacne-

konania/rndr-olga-fricova-phd. 

Posudky obdržané od všetkých troch oponentov boli kladné a odporúčali vymenovanie RNDr. 

Oľgy Fričovej, PhD. za docentku. Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej 

práce menovaného  bolo zverejnené  v denníku SME dňa 24.05.2021 a na vyššie uvedenej internetovej 

stránke TUKE. 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnili dňa 08.06.2021 o 13:00 

hod. z dôvodu zamedzeniu šírenia koronavírusu v  zmysle § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom videokonferencie bez 

fyzickej prítomnosti. Podľa § 108 ods. 9 vyššie uvedeného zákona bol verejný audiovizuálny priamy 

prenos verejných častí zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, 

Letná 1/9, Košice. Videokonferencia sa konala za účasti habilitačnej komisie, troch oponentov, 

habilitantky, členov Vedeckej rady FEI TUKE a verejnosti. 

Habilitačná komisia na základe §1 ods. 15 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor podľa kritérií na získanie titulu docentka a na 

základe predložených dokladov, oponentských posudkov, odborného posúdenia úrovne prednesenej 

habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby habilitačnej práce celkove zhodnotila pedagogickú a 

vedeckú činnosť uchádzačky a predkladá Vedeckej rade FEI TUKE tento návrh: 
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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČKE 

 

 RNDr. Oľga Fričová, PhD. sa narodila v r. 1970 v Košiciach. Prehľad vysokoškolského vzdelania 

a ďalšieho akademického rastu: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Mgr.): 1988-1993, Prírodovedecká 

fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, študijný odbor biofyzika a chemická fyzika. 

Akademický titul RNDr.: 1998, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, študijný 

odbor fyzika. Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.): 1996-2001, obhajoba 18. 12. 2001 Univerzita 

P. J. Šafárika v Košiciach, vedný odbor fyzika kondenzovaných látok a akustika. 

Ďalšie vzdelávanie: doplňujúce pedagogické minimum: r. 2007-2008, Katedra inžinierskej pedagogiky, 

Technická univerzita v Košiciach. 

Priebeh zamestnaní: 1993 - študijný pobyt v Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach; r. 1994-

1995: interná ašpirantúra v Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach; r. 1995: vedúca sekretariátu 

vo firme AKUŠTART SLOVAKIA, s r. o.; r. 1996 - súčasnosť : odborný asistent na Katedre fyziky FEI TUKE. 

  

II. ZHODNOTENIE PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  OBLASTI 

 

 RNDr. Oľga Fričová, PhD., ako odborný asistent počas svojho pôsobenia na Katedre fyziky 

Fakulty elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach, viedla prednášky a cvičenia 

z nasledujúcich predmetov: 

 cvičenia: Fyzika (od LS 1996)  

Fyzika I (od LS 1996)  

Fyzika II (od LS 1996)  

Úvod do fyziky (podľa potreby)  

Prípravný kurz z fyziky (podľa potreby)  

Experimentálne metódy skúmania materiálov (od 2013) – FEI  

Materiály na báze polymérov (od 2018) – FEI 

 

 prednášky:  Fyzika I (od 2004) – FMMR, (od 2012) – FEI  

Fyzika II (od 2005) – FMMR, (od 2013) – FEI 

Experimentálne metódy skúmania materiálov (od 2013) – FEI 

Materiály na báze polymérov (od 2015) – FEI2.  

 

 Podieľala sa na príprave laboratórnych úloh pre predmety Fyzika I, Fyzika II, Experimentálne metódy 

skúmania materiálov a Materiály na báze polymérov. Absolvovala kurzy Nové pedagogické prístupy vo 

výučbe a využitie IKT pre učiteľov na FEI TUKE (2004-2005) a Vysokoškolská pedagogika podľa 

európskych štandardov na KIP TUKE (2006-2007). Bola konzultantkou troch a vedúcou jednej 

bakalárskej práce (Leoš Ondriš (KF), 2020. Dynamicko-mechanická analýza polymérnych materiálov). 

 Je spoluautorkou 6 vysokoškolských učebníc a 5 skrípt a učebných textov. 

 Bola spoluriešiteľkou nasledujúcich edukačne zameraných projektov: 

o 2012-2013 – Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE, Operačný program: 

OP Vzdelávanie, kód ITMS 26110230018 
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o 2013-2015 – Transformácia výstupov vedeckých projektov do vzdelávacieho procesu 

orientovaného na fyzikálne inžinierstvo materiálov, KEGA 048TUKE-4/2013 

o 2014-2016 – Skvalitnenie výučby fyziky prostredníctvom videodemonštračných experimentov 

na Technickej univerzite v Košiciach, KEGA 032TUKE-4/2014 

 

Na základe doterajšieho pedagogického pôsobenia a výsledkov vo výchovno-vzdelávacej 

oblasti je možné konštatovať, že RNDr. Oľga Fričová, PhD. preukazuje vysokú úroveň v tejto oblasti a 

má dobré predpoklady pre výkon funkcie docentky.  

 

III. ZHODNOTENIE VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V TEJTO OBLASTI 

 

 RNDr. Oľga Fričová, PhD., ukončila magisterské štúdium s vyznamenaním v r. 1993 v odbore 

biofyzika a chemická fyzika. Akademický titul RNDr. získala v r. 1998 v odbore fyzika a vysokoškolské 

vzdelanie III. stupňa ukončila v r. 2001 v odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika. Celé jej 

štúdium prebiehalo na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. 

 Od roku 1996 pracuje na Katedre fyziky Fakulty elektrotechniky a informatiky, Technickej 

univerzity v Košiciach ako vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborný asistent. Jej vedecká činnosť je od 

začiatku pôsobenia na katedre zameraná na využitie techník jadrovej (nukleárnej) magnetickej 

rezonancie (NMR) na jadrách so spinovým kvantovým číslom 1/2 v materiálovom výskume.  

 Primárnou oblasťou jej výskumu sú polyméry, o čom svedčí aj zameranie jej habilitačnej práce. 

V tejto oblasti je spoluautorkou 13 z celkového počtu 181 publikácií v časopisoch evidovaných v 

databáze Current Contents. 

 Venovala sa aj skúmaniu materiálov pomocou dynamicko-mechanickej termickej analýzy. 

Výsledky výskumu v tejto oblasti boli publikované v 3 publikáciách v časopisoch evidovaných v 

databáze Current Contents, ktorých je spoluautorkou.  

 Zapojila sa aj do výskumu pôsobenia odporových síl prejavujúcich sa v experimentoch 

s rotačným pohybom, ktorý bol publikovaný v 3 vedeckých prácach, 2 z nich v časopisoch evidovaných 

v databáze Current Contents. 

 Je spoluautorkou 65 vedeckých publikácií, 6 vysokoškolských učebníc a 5 skrípt a učebných 

textov. V databázach WoS a SCOPUS je registrovaných 24 publikácií a 52 ohlasov na jej publikácie. 

V zborníkoch z domácich a zahraničných konferencií publikovala 41 príspevkov. 

 V rámci 2. školy NMR spektroskopie Národného centra NMR vo februári 2012 v Košiciach mala 

prednášku „NMR spektroskopia organických zlúčenín v tuhej fáze“. 

 Zapojila sa do riešenia týchto vedeckovýskumných a vzdelávacích projektov: 

o 1996-1998 –Štúdium molekulovej dynamiky a nadmolekulovej štruktúry chemicky a fyzikálne 

modifikovaných polypropylénových vlákien metódami jadrovej magnetickej rezonancie, VEGA 

č. 1/3202/96.  

                                                 
1 Jedna z nich je evidovaná pod rodným menom a jedna z roku 2021 je zatiaľ len v databáze SCOPUS. 
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o 2006-2008 – Reológia polymérových roztokov, VEGA č. 1/3033/06.  

o 2006-2011 – Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú 

rezonanciu, projekt výskumu a vývoja č. 2003SP200280203.  

o 2012-2013 – Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE, Operačný program: 

OP Vzdelávanie, kód ITMS 26110230018. 

o 2013-2015 – Transformácia výstupov vedeckých projektov do vzdelávacieho procesu 

orientovaného na fyzikálne inžinierstvo materiálov, KEGA 048TUKE-4/2013. 

o 2013-2015 – Štúdium biodegradovateľných polymérnych materiálov pomocou NMR 

spektroskopie, VEGA č. 1/0492/13 – zástupca vedúceho projektu. 

o 2014-2016 – Skvalitnenie výučby fyziky prostredníctvom videodemonštračných experimentov 

na Technickej univerzite v Košiciach, KEGA 032TUKE-4/2014. 

o 2017-2020 –Príprava a charakterizácia štruktúry a vlastností biodegradovateľných 

multifázových polymérnych materiálov na báze modifikovaného škrobu , VEGA č. 1/0570/17. 

 

 Na základe doterajšieho pôsobenia ako aj na základe výsledkov dosiahnutých vo vedecko-

výskumnej oblasti je možné konštatovať, že RNDr. Oľga Fričová, PhD. má dobré predpoklady pre výkon 

funkcie docentky. 

 

IV. STANOVISKÁ OPONENTOV K NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA DOCENTKU 

 

 K predloženej habilitačnej práci RNDr. Oľgy Fričovej, PhD.:  Štúdium štruktúry a molekulovej 

pohyblivosti v polyméroch technikami jadrovej magnetickej rezonancie v tuhej fáze a doručeným 

dokumentom zaujali oponenti nasledujúce stanoviská: 

prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc.: habilitantka predložila k habilitačnému konaniu obsiahlu a 

seriózne spracovanú habilitačnú prácu, založenú na jej dlhoročnej vedeckej činnosti v oblasti štúdia 

polymérov metódami NMR v tuhej fáze. Práca je doplnená materiálmi, dokumentujúcimi jej 

osobnostný rast, pedagogickú činnosť a plnenie kritérií. Pedagogickú činnosť Dr. Fričovej považujem  

za dostatočne nasýtenú a zodpovedajúcu adeptovi na titul docenta. Povinné kritériá sú výrazne 

prekročené. Vo vedeckej činnosti uchádzačka spĺňa kritériá so značnou rezervou. Môžem potvrdiť, že 

z osobného poznania habilitantky jej úloha sa postupom času stále zvyšovala a dnes patrí ku kľúčovým 

osobnostiam kolektívu. Na základe publikovaných prác, predložených dokumentov a habilitačnej 

práce, odborných kvalít a celého doterajšieho pôsobenia habilitantky ako vedeckého pracovníka a 

pedagóga, jej prínosu pre svoj kolektív a celú fakultu navrhujem, aby jej bol udelený titul docentka. 

doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD.: oceňujem, že habilitantka sa v rámci svojho výskumu venuje 

recyklovateľnému izotaktickému polypropylénu, biodegradovateľným polymérom – polylaktidu, 

polyhydroxybutyrátu a ich modifikácií, ako aj materiálom na báze škrobu. Metodika, systematickosť a 

spôsob spracovania témy v práci svedčí o vysokej pedagogickej a odbornej erudovanosti habilitantky 

v sledovanej problematike. Práca je koncipovaná ako vedecko-pedagogické dielo. Použitím viacerých 

uvedených metód NMR habilitantka dokáže komplexnejšie stanoviť charakteristiky polymérov z 

hľadiska štruktúry a molekulovej pohyblivosti ako aj ich zmien vyvolaných spôsobom prípravy, 
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modifikáciami, zvyšovaním teploty a starnutím materiálov. Štúdium vlastností polymérov pomocou 

techník NMR napomáha pri výbere vhodných aplikácií pre skúmané materiály ako aj pri vývoji 

kompozitov s cielenými vlastnosťami na báze daných materiálov. Habilitačná práca, ako aj vedecká 

spôsobilosť RNDr. Oľgy Fričovej, PhD. zodpovedajú požiadavkám v odbore habilitačného konania 

fyzikálne inžinierstvo.  

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.: téma habilitačnej práce je vysoko aktuálna. Ako ciele si Dr. Fričová 

zvolila štúdium štruktúry a NMR parametrov štyroch typov polymérov, konkrétne polypropylénu, 

polylaktidov, polybutyrátov a polymérov na báze škrobu. Celkovo sa dosiahli hodnotné výsledky, ktoré 

iná metodika ako NMR tuhej fázy nemôže poskytnúť. Habilitačná práca a habilitačný spis ako celok 

spĺňa požiadavky kvality, ktoré sú kladené na habilitácie v súčasnosti, ako z hľadiska obsahu, tak i 

rozsahu. Dosiahli sa nové vedecké poznatky o študovaných materiáloch, čo je doložené aj tým, že práce 

boli akceptované v časopisoch s dobrými impakt faktormi. Opísaný výskum, získané experimentálne 

výsledky, ich zhodnotenie a interpretácia, teda diskusia k nim, je podrobná a sofistikovaná, 

dokumentuje dobrú znalosť študovanej problematiky u habilitantky. Dr. Fričová sa vypracovala na 

kvalitného výskumníka a učiteľa.  Oceňujem zodpovednú teoretickú prípravu, množstvo vykonanej 

práce pri NMR experimentoch a ich variabilitu na dosiahnutie zvolených cieľov, ako aj zodpovedné 

zhodnotenie a interpretáciu získaných výsledkov, a prienik do kvalitných vedeckých časopisov.  

 

Z habilitačnej práce,  celkového profilu,  existujúcich publikácií, citácií, vedecko-výskumnej 

činnosti, pedagogickej činnosti  a dosiahnutých výsledkov oponenti konštatujú, že RNDr. Oľga Fričová, 

PhD. je pedagogicky a vedecky skúsenou osobnosťou so schopnosťami prenášať najnovšie teoretické 

poznatky a praktické skúsenosti do pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. Všetci oponenti 

odporúčali  udeliť RNDr. Oľge Fričovej, PhD. titul docentka. 

 

V. HODNOTENIE HABILITAČNEJ  PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE 

 

 RNDr. Oľga Fričová, PhD. vo svojej habilitačnej prednáške: Štúdium biodegradovateľných 

polymérov pomocou jadrovej magnetickej rezonancie v tuhej fáze predstavila metódy jadrovej 

magnetickej rezonancie s dôrazom na skúmanie materiálov v tuhom stave a ich aplikácie v štúdiu 

biodegradovateľných polymérov. Enormné množstvo plastového odpadu a jeho dopad na životné 

prostredie je motiváciou pre vývoj biodegradovateľných plastov – polymérnych materiálov, ktoré sú v 

prírode za vhodných podmienok úplne rozložiteľné. Vlastnosti polymérnych materiálov sú okrem ich 

chemickej štruktúry určené morfológiou a pohyblivosťou častí reťazcov, ktoré výrazne závisia od 

teploty a ako aj od času a podmienok pri starnutí materiálu. Jadrová magnetická rezonancia je 

výborným nástrojom pre určovanie štruktúry a vnútornej pohyblivosti v materiáloch. Preto 

habilitantka v prednáške popísala metódy jadrovej magnetickej rezonancie ako aj jej špeciálne 

techniky, ktoré sa aplikujú vo výskume materiálov v tuhej fáze. V nasledujúcej časti prezentovala 

výsledky dosiahnuté týmito metódami pri základnom výskume vybraných biodegradovateľných 

polymérov. V závere prednášky načrtla niektoré možnosti smerovania ďalšieho výskumu v danej 

oblasti. 

 Prednáška bola prezentovaná na vysokej odbornej úrovni.  

 V časti obhajoby habilitačnej práce zodpovedala otázky a reagovala na posudky oponentov a 

odpovedala na ďalšie položené otázky.  
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VI. ZÁVER 

 

V zmysle § 76 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení habilitantka získala vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. 

V zmysle § 76 ods. 3 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení habilitantka vypracovala  habilitačnú prácu: Štúdium štruktúry a 

molekulovej pohyblivosti v polyméroch technikami jadrovej magnetickej rezonancie v tuhej fáze a 

úspešne absolvovala habilitačné konanie.  

Habilitačná komisia v zmysle § 76 ods. 6 vyššie citovaného zákona  ďalej  konštatuje, že RNDr. 

Oľga Fričová, PhD.: 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí v príslušnom odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania na vysokej škole, 

b) svojimi vedeckými prácami vytvoril v príslušnom odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania ucelené vedecké dielo.  

Je spoluautorkou 65 vedeckých publikácií, 6 vysokoškolských učebníc a 5 skrípt a 

učebných textov. V databázach WoS a SCOPUS je registrovaných 24 publikácií a 52 

ohlasov na jej publikácie. V zborníkoch z domácich a zahraničných konferencií publikovala 

41 príspevkov. 

c) je v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania uznávanou 

vedeckou osobnosťou v odborných kruhoch.  

 

 

Habilitačná komisia v zmysle § 1 ods. 15 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a 

umelecko-pedagogických titulov docentka a profesor 

 

o d p o r ú č a 

 

udeliť RNDr. Oľge Fričovej, PhD.  titul docentka v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania fyzikálne inžinierstvo. 

 

 

V Košiciach  08.06.2021 

 

Habilitačná komisia : 

Predseda: 

prof. RNDr. Ján Ziman, CSc.     

Členovia:   

prof. Ing. Július Cirák, CSc.     

doc. RNDr. Sergej Iľkovič, PhD.       

      


