
Prehľad vedecko výskumnej činnosti  
a výsledkov dosiahnutých v tejto oblasti 

 
RNDr. Oľga Fričová, PhD., Katedra fyziky, FEI TU v Košiciach 

 
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: 

1996-1998 –Štúdium molekulovej dynamiky a nadmolekulovej štruktúry chemicky a fyzikálne 
modifikovaných polypropylénových vlákien metódami jadrovej magnetickej rezonancie, VEGA 
č. 1/3202/96.  

2006-2008 – Reológia polymérových roztokov, VEGA č. 1/3033/06.  

2006-2011 – Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú 
rezonanciu, projekt výskumu a vývoja č. 2003SP200280203.  

2012-2013 – Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE, Operačný program: OP 
Vzdelávanie, kód ITMS 26110230018. 

2013-2015 – Transformácia výstupov vedeckých projektov do vzdelávacieho procesu 
orientovaného na fyzikálne inžinierstvo materiálov, KEGA 048TUKE-4/2013. 

2013-2015 – Štúdium biodegradovateľných polymérnych materiálov pomocou NMR 
spektroskopie, VEGA č. 1/0492/13 – zástupca vedúceho projektu. 

2014-2016 – Skvalitnenie výučby fyziky prostredníctvom videodemonštračných experimentov na 
Technickej univerzite v Košiciach, KEGA 032TUKE-4/2014. 

 
1 Jedna z nich je evidovaná pod rodným menom a jedna z roku 2021 je zatiaľ len v databáze SCOPUS. 



2017-2020 –Príprava a charakterizácia štruktúry a vlastností biodegradovateľných multifázových 
polymérnych materiálov na báze modifikovaného škrobu , VEGA č. 1/0570/17.  

 

Na základe dosiahnutých vedeckých výsledkov je možné konštatovať, že RNDr. Oľga Fričová, PhD. má 
dobré predpoklady pre výkon funkcie docenta.  
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