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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 stážovala 1 mesiac na Department of Telematics, Norwegian University of Science 

and Technology v Nórsku. V roku 2011 stážovala 1 semester 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.  

 

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 dosiahnutých vedeckých výsledkov a skúseností z rôznych výskumných pracovísk 
je možné konštatovať, že Ing. Emília Pietriková, PhD. má dobré predpoklady pre výkon funkcie 
docentky. 
 
V Košiciach 19. 8. 2021 
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