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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
VEDECKO-PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ UCHÁDZAČKY A POSÚDENIE HABILITAČNEJ PRÁCE:

RNDr. Oľga Fričová, PhD. 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, vyžadovaných Fakultou elektrotechniky a informatiky TUKE na získanie titulu docent.

Oľgu Fričovú, vtedy Katreniakovú, si pamätám ešte z čias jej štúdia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v študijnom odbore biofyzika a chemická fyzika,
kde patrila k najlepším študentom. Neskôr na PF UPJŠ získala aj akademický titul RNDr. a obhájila dizertačnú prácu v odbore fyzika kondenzovaných
látok a akustika. Medzitým pôsobila aj na ÚEF SAV v Košiciach a od roku 1996 doteraz je zamestnaná na FEI TUKE ako odborný asistent na Katedre
fyziky.

V pedagogickej oblasti Dr. Fričová viedla a vedie cvičenia zo základných kurzov fyziky a od r. 2012 aj prednášky z Fyziky I a Fyziky II na Fakulte
materiálov, metalurgie a recyklácie. Podľa záujmu študentov sa tiež zúčastňuje na výučbe predmetov Úvod do fyziky a Prípravný kurz z fyziky. V
rámci študijného programu Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov prednáša a vedie cvičenia z Experimentálnych metód skúmania materiálov a
Materiálov na báze polymérov. Ide o náročné predmety vyžadujúce solídnu prípravu. Treba spomenúť aj jej účasť na príprave laboratórnych úloh pre
viaceré predmety, riešení niekoľkých edukačne zameraných projektov (napr. 2 projektov KEGA), tiež jej ďalšie vzdelávanie v rámci pedagogických
kurzov na TUKE a predovšetkým spoluautorstvo na 6 vysokoškolských učebniciach a 5 skrípt a učebných textov. Bola konzultantkou 3 bakalárskych
prác a v minulom roku jednu viedla. 

Pedagogickú činnosť Dr. Fričovej preto považujem v podmienkach FEI za dostatočne nasýtenú a zodpovedajúcu adeptovi na titul docenta. Povinné
kritériá sú výrazne prekročené.

V krátkej charakteristike vedeckej činnosti začnem z toho, že aj v tomto prípade kritériá, nutné pre možnosť získania titulu docent, uchádzačka spĺňa
so značnou rezervou. Je to potešujúce, pretože samotné kritériá prijaté na FEI považujem za nízke. Odhliadnuc od nich, oveľa dôležitejšími sú reálne
vedecké výsledky a ako boli dosiahnuté, to znamená, aký bol vplyv Dr. Fričovej na prácu kolektívu. Môžem potvrdiť, že jej úloha pri riešení
spoločných problémov sa postupom času stále zvyšovala a dnes je postavenie uchádzačky v kolektíve také, že patrí k jeho kľúčovým osobnostiam a s
odchodom starších kolegov sa jej dôležitosť nepochybne ešte zvýši.

RNDr. O. Fričová, PhD. vedecky najviac vyrástla na katedre, značná časť ktorej bola tradične zameraná na využitie metód jadrovej magnetickej
rezonancie vo fyzike materiálov, predovšetkým polymérov. Mnohému sa naučila najmä od doc. RNDr. Dušana Olčáka, CSc., pod vedením ktorého v
r. 2001 obhájila dizertačnú prácu na tému „Štúdium modifikovaných polypropylénových vlákien pomocou NMR a dynamicko-mechanických metód“.
Obhajobe predchádzalo niekoľko hodnotných publikácií vo významných časopisoch ako Polymer (1995), Acta Polymerica (1998) a Macromolecular
Symposia (2001). Po dlhšej odmlke (mám na mysli publikovanie v renomovaných časopisoch) sa intenzívnejšie mohla vrátiť k vedeckému výskumu
hlavne vďaka vybudovaniu na Katedre fyziky špičkového laboratória pre NMR spektroskopiu v tuhej fáze a zapojenie sa katedry do Národného centra
NMR. Na publikáciách katedry sa začali objavovať aj mená výskumníkov z iných slovenských inštitúcií a tiež z Českej republiky. Tieto práce boli s
uznaním prijaté vedeckou komunitou a aj adekvátne citované. Spomeniem napr. články v časopisoch Express Polymer Letters, Applied Magnetic
Resonance, Journal of Polymer Research, Journal of Applied Polymer Science, alebo Journal of Molecular Structure. Ide o časopisy vysokého rangu s
prísnym recenzným konaním, preto samotné práce nebudem posudzovať. Spomeniem len, že práce, publikované uchádzačkou po obhajobe PhD. sú
venované štúdiu rozličných charakteristík vybraných polymérových materiálov, ktoré možno spojiť s dôležitými vlastnosťami polymérov, skúmať
pohyblivosť ich jednotlivých častí, závislosť ich správania od vonkajších podmienok, alebo starnutie. Metódami skúmania slúžili rôzne techniky NMR v
tuhej fáze, ako rotácia vzorky pod magickým uhlom, dipólový dekapling a krížová polarizácia. Skúmané látky patria do oblastí mnohých aplikácií a v
súčasnej dobe sa im venuje veľká pozornosť z hľadiska možnosti ich recyklácie, či ako progresívnych biodegradovateľných materiálov. Ide teda
nepochybne o aktuálny a potenciálne aj pre prax užitočný výskum.
        

ZÁVER:

Na základe publikovaných prác, predložených dokumentov a habilitačnej práce, odborných kvalít a celého doterajšieho pôsobenia RNDr. Oľgy
Fričovej, PhD. ako vedeckého pracovníka a pedagóga, jej prínosu pre svoj kolektív a celú Fakultu elektrotechniky a informatiky navrhujem, aby jej po
úspešnom habilitačnom konaní bol udelený titul docenta v odbore habilitačného konania a inauguračného konania fyzikálne inžinierstvo.



Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť vedecko-pedagogický titul "docent (doc.)"

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.
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