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Návrh  habilitačnej komisie na udelenie titulu docentka 
Ing. Emílii Pietrikovej, PhD.  v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania informatika 
           ______________________________________________________________ 

 
 V zmysle  uznesenia Vedeckej rady FEI TUKE  č. 33/2021 zo dňa 16.09.2021 bola predsedom 

Vedeckej rady a dekanom FEI TUKE vymenovaná:  

 

Habilitačná komisia: 

Predseda: 

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.  KPI FEI TUKE 

Členovia: 

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.   ÚPAI FIIT STUBA 

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.    KST FRI UNIZA 

 

a 

Oponenti habilitačnej práce: 

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.    ÚPAI FIIT STUBA 

doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.    KIS FRI UNIZA 

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.  KPI FEI TUKE 

 

Habilitačná práca a relevantné materiály boli rozoslané dňa 28.01.2022, 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/ing-emilia-pietrikova-phd. 

Posudky obdŕžané od všetkých troch oponentov boli kladné a odporúčali vymenovanie Ing. 

Emílie Pietrikovej, PhD. za docentku. Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby 

habilitačnej práce menovanej bolo zverejnené v denníku SME dňa 8.3.2022 a na vyššie uvedenej 

internetovej stránke TUKE. 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnili dňa 23.03.2022 o 11:00 

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 docent 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 

 

 Ing. Emília Pietriková, PhD. sa narodila              1987  v Košiciach.  

Prehľad vysokoškolského vzdelania a ďalšieho akademického rastu:  

 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Ing.): r. 2008 - 2010, Fakulta elektrotechniky a 

informatiky, Technická univerzita v Košiciach, študijný program: informatika, študijný odbor 

informatika. 

 Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.): r. 2010-2014, Fakulta elektrotechniky a 

informatiky, Technická univerzita v Košiciach, študijný program: informatika, študijný odbor 

informatika. 

Ďalšie vzdelávanie:  

 2010 Department of Telematics, Norwegian University of Science and Technology, Nórsko (1 

mesiac). 

 2011 Department of Computer Architecture, University of Málaga, Španielsko (1 semester). 

 2011 Účasť na letnej škole Ako kvalitne učiť na vysokej škole v rámci ITMS 26110230006 – 

Centrum rozvoja doktorandov – vzdelávanie založené na vedeckých poznatkoch. 

Priebeh zamestnaní:  

● 2010 – 2014: interná doktorandka, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE. 

● 2012 – Lektorka, FÚ SAV v Bratislave. 

● 2014 – 2021: odborná asistentka, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE. 

 

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

 

Ing. Emília Pietriková, PhD. počas svojho pôsobenia na Katedre počítačov a informatiky Fakulty 

elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach viedla:  

 

1. Cvičenia z predmetov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa študijného programu Informatika: 

■ Vývoj počítačových hier (2020 - 2021), 

■ Základy softvérového inžinierstva (2021), dostupné na YouTube 

■ Asembler (2020), 

■ Základy algoritmizácie a programovania (2015 - 2021), 

■ Metódy výskumnej práce (2015), 

■ Modelovanie a generovanie softvérových architektúr (2011), 

■ Paralelné programovanie (2010), 

■ Formálne jazyky a prekladače (2010), 

■ Programovanie (2009 - 2016), 

■ Úvod do programovania a sietí (2009 - 2014), 

■ Funkcionálne programovanie (2008 - 2015). 

2. Prednášky z predmetov bakalárskeho stupňa študijného programu Informatika: 

■ Vývoj počítačových hier (2020 - 2021), 

■ Metódy výskumnej práce (2015). 

3. Prednášky z celofakultných predmetov bakalárskeho stupňa štúdia: 

■ Programovanie (2015 - 2016), 
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■ Základy algoritmizácie a programovania (2015 - 2021), dostupné na YouTube. 

4. Predmety bakalárskeho stupňa študijného programu Informatika v anglickom jazyku: 

■ Základy algoritmizácie a programovania (2012 - 2021), 

■ Programovanie (2020 - 2021), 

■ Základy softvérového inžinierstva (2020 - 2021). 

 

V rámci jej činnosti vo výchovno-vzdelávacej oblasti za najdôležitejšie výsledky dosiahnuté v 

tejto činnosti možno považovať:  

● spoluautorstvo vysokoškolskej učebnice v oblasti metód vedeckej práce zameraných na 

vzdelávanie inžinierov a doktorandov, a učebných textov v oblasti algoritmizácie a 

programovania, 

● publikačná činnosť s medzinárodnými ohlasmi so zameraním na kvalitu vzdelávania v oblasti 

programovania, 

● vytvorenie elektronických podkladov pre cvičenia z predmetov Programovanie, Základy 

algoritmizácie a programovania, a Vývoj počítačových hier,  

● vybudovanie hardvérovej infraštruktúry z financií grantov FEI a KEGA na zabezpečenie 

predmetu Základy algoritmizácie a programovania, 

● je alebo bola vedúcou/konzultantkou pre vyše 100 záverečných prác v slovenskom aj 

anglickom jazyku, 

● bola oponentkou pre vyše 60 záverečných prác v odbore Informatika, 

● je pravidelnou členkou komisií pre štátne záverečné skúšky v odbore Informatika, 

● každoročne sa podieľa na organizácii podujatia Živé IT projekty, kde je zároveň kontaktnou 

osobou, 

● každoročne je členkou poroty v rôznych súťažiach organizovaných pre vysokoškolských 

študentov, napr. Hackathon 2020, IoT & GameDev Hackathon 2021 a pod., 

● od roku 2019 je pedagogickým poradcom na katedre, 

● od roku 2019 je členkou komisie krajského kola súťaže Stredoškolská odborná činnosť v odbore 

Informatika. 

 

Je alebo bola riešiteľkou nasledujúcich pedagogicky zameraných projektov: 

● KEGA 002TUKE-4/2021 – Implementácia moderných metód a foriem výučby v oblasti 

kyberbezpečnosti k požiadavkám praxe, 

● KEGA 049TUKE-4/2019 – Edukácia zahraničných študentov s dôrazom na kreovanie kľúčových 

kompetencií v kontexte budovania pracovnej kariéry a inklúzie do trhu práce na Slovensku, 

● KEGA 003TUKE-4/2017 – Implementácia moderných metód a foriem výučby v oblasti 

bezpečnosti informačných a komunikačných technológií k požiadavkám praxe, 

● KEGA 047TUKE-4/2016 – Integrácia softvérových procesov do výučby programovania,  

● KEGA 019TUKE-4/2014 – Integrácia základných teórií softvérového inžinierstva do predmetov 

informatických študijných programov technických univerzít – návrh štruktúry a realizácia 

predmetov,  

● KEGA 021TUKE-4/2011 – Platforma pre integráciu študijných materiálov a nástrojov 

používaných v procese výučby,  

● ITMS 26220220123 – IT4KT – Informačné technológie pre prenos znalostí,  
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● ITMS 26110230120 – Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti,  

● ITMS 26110230086 – Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí,  

● ITMS 26110230006 – Centrum rozvoja doktorandov – vzdelávanie založené na vedeckých 

poznatkoch,  

● ERASMUS+ 2017-1-SK01-KA203-035402 – Focusing Education on Composability, 

Comprehensibility and Correctness of Working Software (strategické partnerstvo),  

● ERASMUS+ KA203 2020-1-PT01-KA203-078646 – Promoting Sustainability as a Fundamental 

Driver in Software Development Training and Education (strategické partnerstvo). 

 

Na základe doterajšieho pedagogického pôsobenia a výsledkov vo výchovno-vzdelávacej 

oblasti je možné konštatovať, že Ing. Emília Pietriková, 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 

 

Ing. Emília Pietriková, PhD. pracuje na Katedre počítačov a informatiky od roku 2014 na pozícii 

odborná asistentka. Ukončila inžinierske štúdium na Technickej univerzite v Košiciach v roku 2010 a 

doktorandské štúdium v roku 2014 v odbore informatika. V rokoch 2010-2014 pracovala na Katedre 

počítačov a informatiky na pozícii interná doktorandka. V rokoch 2008-2010 pracovala na Katedre 

počítačov a informatiky ako študentská pedagogická pomoc. V roku 2010 absolvovala 1 mesačnú stáž 

na Department of Telematics, Norwegian University of Science and Technology v Nórsku. V roku 2011 

bola 1 semester na stáži na Department of Computer Architecture, University of Málaga v Španielsku. 

 

Vedecká činnosť je zameraná hlavne na oblasť programovacích jazykov. Primárnym zameraním 

je pochopenie programov a budovanie znalostných profilov pre programátorov. Medzi významné 

výsledky možno zaradiť formálny jazyk, ktorý umožňuje špecifikovať vzory pre refaktorizáciu a inú 

transformáciu gramatiky jazyka. Je rozšírením algoritmu pre automatizovanú refaktorizáciu 

bezkontextových gramatík. Táto práca bola ocenená cenou rektora v rámci Dní vedy a techniky ešte 

počas doktorandského štúdia. Medzi ďalšie výsledky je možné zaradiť vytvorenie mechanizmov pre 

detekciu klonov a vzorov, ktoré sú často citované najmä v období posledných dvoch rokov. V súčasnosti 

sa venuje pôvodnej koncepcii znalostných profilov. Riešenie problematiky generovania znalostných 

profilov, ktorá je hlavnou témou habilitačnej práce, možno považovať za priekopnícku prácu, ktorá 

inšpirovala viaceré medzinárodné vedecké tímy, napr. v Portugalsku a v Mexiku (viď ohlasy). 

 

Je (spolu)autorkou 51 vedeckých publikácií vrátane spoluautorstva 1 vysokoškolskej učebnice 

a 1 učebných textov. Medzi najvýznamnejšie výsledky vedeckej činnosti patria 3 články v 

karentovaných časopisoch a 1 akceptovaný, v procese úpravy na základe recenzií. Výsledky jej vedecko-

výskumnej činnosti boli publikované v 10 vedeckých článkoch v nekarentovaných časopisoch, 36 

príspevkoch prezentovaných na vedeckých konferenciách, ktorých je spoluautorkou. Podľa databázy 

Scopus eviduje 114 citácií. Podľa databázy Web of Science eviduje 79 citácií. Jej aktuálny Hirshov index 

na WoS je 6 a na Scopus je 8, pričom najviac citovaná práca “pLERO: Language for Grammar Refactoring 

Patterns” má 16 citácií vo WoS. Recenzovala 10 vedeckých publikácií evidovaných v databáze WoS.  
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Od roku 2011 sa aktívne podieľa na organizácii fakultnej konferencie SCYR pre doktorandov a 

od roku 2015 má na starosti aj fakultný zborník vedeckých prác EEI. Spolu editovala a pripravila 18 

zborníkov vedeckých prác.  

 

Bola vedúcou riešiteľkou a spoluriešiteľkou nasledujúcich vedeckých projektov: 

● Grant FEI-2018-55 – Metódy klasifikácie kódov na báze znalostných profilov (vedúca riešiteľka 

projektu), 

● VEGA 1/0341/13 – Princípy a metódy automatizovanej abstrakcie počítačových jazykov a 

tvorby softvéru na základe sémantického obohacovania v dôsledku komunikácie, 

● VEGA 1/0305/11 – Koevolúcia artefaktov zapísaných v doménovo-špecifických jazykoch 

riadená evolúciou jazyka, 

● APVV SK-SI-0003-10 – Jazykové vzory v evolúcii doménovo-špecifických jazykov, 

● VEGA 1/0015/10 – Princípy a metódy sémantického obohacovania a adaptácie znalostných 

jazykov pre automatizovaný vývoj softvéru, 

● KEGA 002TUKE-4/2021 – Implementácia moderných metód a foriem výučby v oblasti 

kyberbezpečnosti k požiadavkám praxe, 

● KEGA 049TUKE-4/2019 – Edukácia zahraničných študentov s dôrazom na kreovanie kľúčových 

kompetencií v kontexte budovania pracovnej kariéry a inklúzie do trhu práce na Slovensku, 

● KEGA 003TUKE-4/2017 – Implementácia moderných metód a foriem výučby v oblasti 

bezpečnosti informačných a komunikačných technológií k požiadavkám praxe, 

● KEGA 047TUKE-4/2016 – Integrácia softvérových procesov do výučby programovania, 

● KEGA 019TUKE-4/2014 – Integrácia základných teórií softvérového inžinierstva do predmetov 

informatických študijných programov technických univerzít – návrh štruktúry a realizácia 

predmetov, 

● KEGA 021TUKE-4/2011 – Platforma pre integráciu študijných materiálov a nástrojov 

používaných v procese výučby.  

 

V súčasnosti je vedúcou projektu: 

● Grant FEI-2020-80 – Moderné metódy výučby v oblasti bezpečnosti IKT k požiadavkám praxe. 

 

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

výskumnej oblasti a skúseností z rôznych výskumných pracovísk je možné konštatovať, že Ing. Emília 

Pietriková, PhD. má dobré predpoklady pre výkon funkcie docentky. 

 

IV. STANOVISKÁ OPONENTOV K NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA DOCENTA 

 

K predloženej habilitačnej práci Ing. Emílie Pietrikovej, PhD.:  Vybrané aspekty v oblasti analýzy 

programov a profilovania znalostí a doručeným dokumentom zaujali oponenti nasledujúce stanoviská: 

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.: skúmanie schopností tvorby a najmä porozumenia zdrojových 

kódov softvérov považujem za aktuálne a dôležité. Predložená habilitačná práca Ing. Emílie Pietrikovej, 

PhD. sa zameriava na oblasť abstrakcie v programových prostriedkoch, statickej analýzy programov a 

profilovania znalostí v programovacích jazykoch a teda zapadá do vyššie uvedenej problematiky. 

Zvolená téma je aktuálna a neustále sa dynamicky rozvíja a hodnotím zvolenú tému ako vysoko 
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aktuálnu s predpokladom ďalšieho výskumu. Metodika, systematickosť a spôsob spracovania témy v 

práci svedčí o vysokej pedagogickej a odbornej erudovanosti habilitantky v sledovanej problematike. 

Habilitačná práca poskytuje prehľad výskumu habilitantky v rokoch 2011 až 2020, pričom z 

predkladanej habilitačnej práce a uvedených publikačných výstupov je možné poukázať na jasnú 

profiláciu habilitantky v oblasti analýzy programov a profilovania znalostí. Práca je koncipovaná ako 

komentovaný súbor vybraných publikácií autorky a kolektívu tematicky orientovaných do viacerých 

oblastí analýzy programov a profilovania znalostí. Hlavné výsledky habilitačnej práce sú prezentované 

v piatej, najrozsiahlejšej kapitole, pričom táto časť predstavuje vybrané vedecko-výskumné výstupy 

doplnené komentárom. Vybraných 12 publikácií má formu konferenčných a časopiseckých publikácií 

publikovaných doma i v zahraničí. Je dôležité poznamenať, že niektoré prezentované výsledky majú 

okrem pôvodnosti zrejme aj priekopnícky charakter a je možné v tejto oblasti bádania očakávať ďalší 

rozvoj. Za osobitne prínosné považujem práve výsledky týkajúce sa problematiky porozumenia kódu a 

generovania znalostných profilov. Taktiež za dôležité považujem, že habilitantka uvádza aj ďalšie smery 

možného výskumu. Práca je po formálnej stránke spracovaná na veľmi dobrej úrovni. Každá kapitola 

je dopĺňaná primeraným počtom grafických znázornení a obrázkov. Práca je písaná jasne, zrozumiteľne 

a je systematicky spracovaná na úrovni zodpovedajúcej kritériám pre priznanie vedecko-

pedagogického titulu docent. Habilitantka plní platné kritériá, prejavila schopnosť jasného a 

zrozumiteľného interpretovania problematiky a vhodne využila teoretický aparát pre opis skúmaných 

javov. Vo vedeckej činnosti sa habilitantka dlhodobo venuje nielen znovupoužitelnosti, vzorom a 

klonom v programoch, ale najmä problematike generovania znalostných profilov programátorov. Z 

uvedeného kontextu a priložených prác je možné usúdiť, že habilitantka sa venuje taktiež príbuzným 

aplikačným doménam, do ktorých svoje poznatky prenáša. Nezanedbateľná je účasť habilitantky na 

riešení viacerých grantových projektov. Z habilitačnej práce a priložených dokladov vyplýva, že Ing. 

Emília Pietriková, PhD. je pedagogicky a vedecky skúsenou osobnosťou so schopnosťami prenášať 

najnovšie teoretické poznatky a praktické skúsenosti do pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti.  

doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.: predložená habilitačná práca Ing. Emílie Pietrikovej, PhD. sa zaoberá 

problematikou abstrakcie programovacích jazykov, porozumenia programov a profilovania znalostí 

programátorov. Autorka sa v celej práci primárne zameriava na statickú analýzu programov s 

následným zameraním na jej súčasný cieľ výskumu, v ktorom sa zameriava na budovanie autorských 

znalostných profilov. Predložená práca je koncipovaná ako súbor publikovaných vedeckých prác, 

ktorých je habilitantka autorkou či spoluautorkou. Tomuto zodpovedá forma a metódy spracovania 

habilitačnej práce, kedy je priložený súbor doplnený úvodmi a komentárom. Za nosnú časť považujem 

štvrtú a piatu kapitolu habilitačnej práce. Vybrané publikované práce autorky ponúkajú prínos v oblasti 

abstrakcie a porozumenia programov s využitím statickej analýzy kódu, detekcie klonov a metrík pre 

hodnotenie kvality kódu. Predkladaná práca poskytuje prehľad výskumu autorky v rokoch 2011 až 2021 

a poukazuje na aktívnu profiláciu autorky, ktorej výskumná práca prispieva k rozvoju softvérového 

inžinierstva v oblasti porozumenia programov. Celkovo je práca napísaná prehľadne, formálne aj 

obsahovo vhodne, s dobrým členením. Oceňujem, že autorka do všetkých kapitol práce 

zakomponovala aj odvolávky na inú svoju relevantnú výskumnú prácu vykonanú v tejto problematike. 

Vo vedeckej činnosti tak na základe dostupných zdrojov konštatujem, že sa habilitantka predmetnej 

oblasti venuje dlhodobo. Autorka sa aktívne zapája aj do riešenia národných grantových projektov, 

ktoré prehľadne uvádza v závere habilitačnej práce. Celkovo za oblasť VaV činnosti konštatujem 

naplnenie habilitačných kritérií, s uznaním výstupov a činnosti autorky v slovenskej aj medzinárodnej 
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odbornej komunite, čomu zodpovedá aj štruktúra ohlasov na jednotlivé vedeckovýskumné výstupy. V 

pedagogickej praxi autorka vedie cvičenia a prednášky viacerých predmetov oboch stupňov VŠ štúdia, 

v slovenskom aj anglickom jazyku. Tie súvisia s predmetom jej výskumu - programovaním. Viedla alebo 

konzultovala viac ako 100 záverečných prác. Jej pedagogické aktivity preto považujem za 

nadpriemerné a prispievajú k výchove študentov v odbore. Konštatujem vysokú odbornú a 

pedagogickú úroveň habilitantky v predmetnej oblasti. 

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.: Habilitačná práca Ing. Emílie Pietrikovej, PhD. predstavuje 

súbor vybraných najvýznamnejších vedeckých publikácií autorky a kolektívu, ktorý doplnila o prehľad 

problematiky abstrakcie programov so zameraním na statickú analýzu programov pre extrakciu 

znalostných profilov programátorov, do ktorej spadá aj výskumná činnosť autorky predloženej práce. 

Výskum prezentovaný v predloženej práci umožňuje pochopiť nielen ako sa programovacie jazyky 

využívajú, ale aj akým smerom by sa vývoj nových programovacích jazykov mal uberať. Celá práca je 

formálne i obsahovo dobre členená, písaná zrozumiteľne, jednotlivé kapitoly na seba logicky nadväzujú 

a vložené publikované práce autorky jasne deklarujú jej prínos v kontexte otvorených problémov v 

oblasti výskumu programovacích jazykov a porozumenia programov. môžem konštatovať, že 

doterajšie výsledky vedecko-výskumnej činnosti habilitantky  predstavujú vedecké práce publikované 

v renomovaných vedeckých časopisoch, príspevky na medzinárodných vedeckých fórach a úspešné 

riešenie vedeckých projektov. O uznaní výsledkov vedeckou komunitou svedčia SCI citácie vedeckých 

prác predkladateľky. Výsledky v pedagogickej oblasti potvrdzujú schopnosť uchádzačky aplikovať 

najmodernejšie poznatky vo výučbovom procese. Predkladateľkina pedagogická činnosť na katedre 

trvá nepretržite 12 rokov a nadobudnuté skúsenosti pretavila do vysokoškolskej učebnice a skrípt. Pri 

hodnotení pedagogických aktivít oceňujem najmä vedenie diplomových prác so zaujímavými témami 

orientovanými na problematiku, ktorou sa predkladateľka zaoberá. Po preštudovaní predložených 

dokumentov som dospel k zisteniu, že uchádzačka splnila habilitačné kritériá stanovené VR FEI TUKE a 

je odborníčkou v oblasti výskumu programovacích jazykov. 

 

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

činnosti, pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov oponenti konštatujú, že Ing. Emília 

Pietriková, 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 Ing. Emílii Pietrikovej, PhD. titul docentka. 

 

V. HODNOTENIE HABILITAČNEJ  PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE 

 

 Ing. Emília Pietriková, PhD. sa vo svojej habilitačnej prednáške s názvom „Analýza programov 

a profilovanie znalostí“ venovala problematike abstrakcie a statickej analýzy programov, na základe 

ktorej je možné generovať znalostné profily programátorov. Jadro prednášky bolo venované 

vlastnému výskumu v rámci prezentovaných výsledkov a výstupov. Habilitantka sa zamerala na 

predstavenie pojmu znalostný profil a jeho variácií. Nadviazala opisom systému Flava, prostredníctvom 

ktorého je možné generovať znalostné profily a realizovať experimenty, vrátane opisu architektúry 

systému. Následne sa zamerala na metriky hodnotenia kvality kódu z hľadiska veľkosti a zložitosti 

programov, ale aj iné merania, napr. detekcia návrhových vzorov, detekcia klonov a iné. Vyzdvihla tiež 

hlavné prínosy v oblasti porozumenia programov (angl. program comprehension) a softvérového 
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inžinierstva. Po predstavení hlavných výsledkov výskumu sa habilitantka venovala ďalším možnostiam 

výskumu v oblasti profilovania znalostí a porozumenia programov. Záver bol venovaný zhrnutiu 

vedeckej a pedagogickej činnosti. 

 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.  

 

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: Vybrané aspekty v 

oblasti analýzy programov a profilovania znalostí a úspešne absolvovala habilitačné konanie.  

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

Pietriková, PhD.: 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí v príslušnom odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania – informatika - na vysokej škole, 

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

inauguračného konania ucelené vedecké dielo.  

Je autorkou, resp. spoluautorkou 51 vedeckých publikácií vrátane spoluautorstva 1 

vysokoškolskej učebnice a 1 učebných textov. Medzi najvýznamnejšie výsledky vedeckej 

činnosti patria 3 články v karentovaných časopisoch a 1 akceptovaný, v procese úpravy 

na základe recenzií. Výsledky jej vedecko-výskumnej činnosti boli publikované v 10 

vedeckých článkoch v nekarentovaných časopisoch, 36 príspevkoch prezentovaných na 

vedeckých konferenciách, ktorých je spoluautorkou. Podľa databázy Scopus eviduje 114 

citácií. Podľa databázy Web of Science eviduje 79 citácií. Jej aktuálny Hirshov index na 

WoS je 6 a na Scopus je 8, pričom najviac citovaná práca “pLERO: Language for Grammar 

Refactoring Patterns” má 16 citácií vo WoS. Recenzovala 10 vedeckých publikácií 

evidovaných v databáze WoS. 

c) je v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania – informatika-  

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 docent a profesor 

 

o d p o r ú č a 

 

udeliť Ing. Emílii Pietrikovej, PhD.  titul docentka v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania „informatika“. 

 

V Košiciach  23.03.2022 
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Habilitačná komisia : 

Predseda: 

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.   

Členovia: 

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.    

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.         


