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Návrh inauguračnej komisie pre inauguračné konanie    
   doc. Ing. Kristíny Machovej, PhD. v odbore habilitačného konania  

a inauguračného konania hospodárska informatika 
        --------------------------------------------------------------- 

 
 Návrh v zmysle § 5 ods. 11 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor vypracovala 
inauguračná komisia schválená Vedeckou radou FEI TUKE dňa 18.03.2021 uznesením UVR 3/2021 
v zložení: 

Inauguračná komisia: 
Predseda:  
prof. Ing. Ján Paralič, PhD. - KKUI FEI TUKE; pôsobí na VŠ vo funkcii profesora v odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania hospodárska informatika 
Členovia: 
prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT Praha, 
ČR; medzinárodne významný odborník; oblasť  vedy, techniky, v ktorom vedecky pôsobí: dátová 
analýza a jej aplikácie 
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. - Katedra informatiky, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská 
univerzita v Žiline; pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor: aplikovaná informatika; oblasť vedy, 
techniky, v ktorom vedecky pôsobí: data science (databázové technológie, získavanie znalostí z dát 
a spracovanie dát) 
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc. - Katedra aplikovanej informatiky, FPV, UCM v Trnave; pôsobí na VŠ 
vo funkcii profesora, odbor: aplikovaná informatika; oblasť vedy, techniky, v ktorom vedecky pôsobí: 
strojové učenie 

 Za oponentov boli tým istým uznesením VR FEI TUKE schválení: 
prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D. - Katedra informačních technologií, Fakulta informatiky 
a managementu, UHK, ČR; odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor: 
manažérska informatika; oblasť  vedy, techniky, v ktorom vedecky pôsobí: rozhodovacie procesy 
v inteligentných prostrediach 
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. - Kempelenov inštitút inteligentných technológií, Bratislava; 
medzinárodne významný odborník; oblasť  vedy, techniky, v ktorom vedecky pôsobí: umelá 
inteligencia, šírenie a vyhľadávanie informácií v online priestore 
prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. - Ústav informatiky, PF UPJŠ v Košiciach; pôsobí na VŠ vo funkcii 
profesora, odbor: informatika; oblasť  vedy, techniky, v ktorom vedecky pôsobí: formálna konceptová 
analýza a spracovanie prirodzeného jazyka 

   
   Inauguračnej komisii a oponentom boli zaslané nasledovné relevantné materiály podľa vyššie citovanej 

vyhlášky: 
 profesijný životopis, 
 prehľad pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacej činnosti, 
 prehľad vedecko - výskumnej činnosti a výsledkov dosiahnutých v tejto oblasti, 
 prehľad výsledkov vedeckej školiacej činnosti doktorandov, 
 zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov, 

prehľad vyriešených vedecko-výskumných úloh, realizovaných technických projektov, 
vytvorených technických diel, preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, odborné 
práce, prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí, 
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 kritériá a plnenie kritérií pre vymenúvacie konanie za profesorov, schválené VR FEI TUKE dňa 
23.03.2017 

Oponenti komplexne zhodnotili profil uchádzačky a všetci traja odporúčali vymenovanie doc. 
Ing. Kristíny Machovej, PhD.  za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
hospodárska informatika. Relevantné materiály v zmysle vyššie citovanej vyhlášky boli zverejnené na 
webe: https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/research/inauguracne-a-habilitacne-konania/fei-
inauguracne-konania/doc-ing-kristina-machova-phd.   

Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky  bolo  zverejnené  v denníku SME dňa 24.05.2021 
a na vyššie uvedenej internetovej stránke TUKE. 

Inauguračná prednáška s názvom: Vybrané metódy dolovania v online konverzačnom obsahu 
sa uskutočnila dňa 10.06.2021 o 10:00 hod. za účasti členov Vedeckej rady FEI TUKE, predsedu a troch 
členov inauguračnej komisie a troch oponentov. Vykonala sa 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 verejnej časti zabezpečený v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, 2. posch. A blok, Letná 
1/9, Košice. 

Inauguračná komisia na základe § 5 ods. 11 vyššie citovanej vyhlášky a kritérií na získanie titulu 
profesor konštatuje, že doc. Ing. Kristína Machová, PhD. spĺňa kritériá FEI TUKE schválené VR dňa 
23.03.2017. Na základe predložených dokladov, oponentských posudkov, odborného posúdenia 
úrovne prednesenej inauguračnej prednášky celkovo zhodnotila pedagogickú a vedeckú činnosť 
uchádzačky a predkladá Vedeckej rade FEI TUKE tento návrh: 

 
I. Základné údaje o uchádzačovi 

Doc. Ing. Kristína Machová, PhD.  sa narodila v r. 1961 v Košiciach. Titul docentka (doc.) získala 
v odbore umelá inteligencia - Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, v októbri 2008. Vysokoškolské 
vzdelanie 3. stupňa a titul PhD. získala v odbore technická kybernetika - Fakulta elektrotechniky a 
informatiky TUKE, štúdium v období október 1990 – máj 1996 (prerušenie - materská dovolenka). 
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a titul Ing.  Získala v odbore technická kybernetika - Fakulta 
elektrotechniky a informatiky TUKE, štúdium v období september 1980 – jún 1985. 

Ďalšie vzdelávanie: First Certificate of English – University of Cambridge, 1991; Kurz vysokoškolskej 
pedagogiky podľa európsky štandardov, Katedra inžinierskej pedagogiky TUKE, september 2000 – január 
2003. 

Priebeh zamestnaní: január 2009 – súčasnosť: docent v odbore umelá inteligencia na Katedre 
kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity 
v Košiciach. Február 1988 - december 2008: odborný asistent  na Katedre technickej kybernetiky 
Elektrotechnickej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach (počas obdobia názov zmenený na 
Katedra kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity 
v Košiciach) – toto obdobie zahŕňa aj 6 rokov materskej dovolenky. August 1985 – január 1988: asistent 
/ výskumný zamestnanec na Katedre technickej kybernetiky Elektrotechnickej fakulty Vysokej školy 
technickej v Košiciach. 

 
II. Zhodnotenie pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacej oblasti 

 Doc. Ing. Kristína Machová, PhD. pôsobí ako vedecko pedagogický zamestnanec na Katedre 
kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej Univerzity 
v Košiciach od augusta 1985. Najprv pôsobila ako asistentka - výskumná pracovníčka na Katedre 
technickej kybernetiky Elektrotechnickej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach, keď sa výuky 
zúčastňovala ako externistka. Od roku 1988 pôsobila ako odborná asistentka s plným pedagogickým 
úväzkom a od roku 2009 pôsobí vo funkcii docentka na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie FEI 
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TUKE. Počas tohto pôsobenia sa podieľala prednáškami a cvičeniami na výučbe 16 predmetov 
inžinierskeho aj bakalárskeho štúdia a od roku 2009 aj ako školiteľka v doktorandskom stupni štúdia 
v odbore inteligentné systémy a od roku 2010 aj v odbore hospodárska informatika. 

 Aktívne sa podieľala na vypracovaní koncepcie nového študijného programu inteligentné 
systémy. Garantovala a garantuje nasledovné študijné programy: 

 spolugarant habilitačného a inauguračného konania v odbore hospodárska informatika, 
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, 

 spolugarant 3. stupňa študijného programu inteligentné systémy, Fakulta elektrotechniky 
a informatiky TUKE (v Slovenskom jazyku), 

 spolugarant 3. stupňa študijného programu inteligentné systémy, Fakulta elektrotechniky 
a informatiky TUKE (v Anglickom jazyku), 

 spolugarant 3. stupňa študijného programu hospodárska informatika, Fakulta elektrotechniky 
a informatiky TUKE (do 2020),  

 spolugarant 2. stupňa študijného programu umelá inteligencia, Fakulta elektrotechniky 
a informatiky TUKE (do 2015), 

 spolugarant 1. stupňa študijného programu inteligentné systémy, Fakulta elektrotechniky 
a informatiky TUKE (do 2015). 

 Garantuje a zároveň v súčasnosti prednáša nasledovné kľúčové predmety študijného 
programu inteligentné systémy, z ktorých prvé tri vyučuje zároveň aj v študijnom programe 
hospodárska informatika: 

 Strojové učenie, 

 Sémantický a sociálny web, 

 Znalostné systémy, 

 Symbolická umelá inteligencia. 

 V minulosti prednášala aj predmety: Aplikácie sémantických technológií, Sémantické 
technológie, Expertné systémy, Kybernetika, Teória riadenia – lineárne a nelineárne systémy. Celkovo 
viedla alebo vedie prednášky v 9 predmetoch. 

 Vypracovala koncepciu a výrazne modifikovala prednášky aj cvičenia predmetu Strojové 
učenie, ktorý dnes obsahuje širokú škálu prístupov a metód strojového učenia. V tejto oblasti 
publikovala monografiu „Strojové učenie v systémoch spracovania informácií“, kde zhrnula výsledky 
výskumu v oblasti spracovania textových dokumentov použitím metód strojového učenia a učenia 
súborom metód. Tieto výsledky preniesla do prednášok predmetu Strojové učenie. Taktiež vypracovala 
dve vysokoškolské učebnice k tomuto predmetu a to „Strojové učenie - Princípy a algoritmy“, kde 
zhrnula základy tejto oblasti tak bohatej na rozličné prístupy, a „Nové trendy v strojovom učení – 
Štatistický prístup“, kde doplnila moderné a úspešné prístupy ako napríklad metódu podporných 
vektorov (support vector machines SVM), náhodné stromy (random forests RF) a metódy regresnej 
analýzy na predikciu tak presnej hodnoty ako aj triedy. 

 Vypracovala koncepciu a zaviedla nový predmet Sémantický a sociálny web, ktorý mal najprv 
podobu predmetu Aplikácie sémantických technológií a zachytával vznikajúcu oblasť aplikácií 
sémantického vyhľadávania na webe použitím značkovacích jazykov (xml, rdf) a ontológií (owl) spolu 
so zameraním na vlastnosti prvých aplikácií v tejto oblasti. Neskôr bol tento predmet premenovaný na 
Sémantické technológie a rozšírený o nové technológie ako monotónne a nemonotónne logiky, 
sémantickí weboví softvéroví agenti ako aj o koncepciu konvergencie vývoja sémantického webu 
a novovznikajúceho sociálneho webu a ich porovnania. Tak vznikla potreba rozšíriť tento predmet 
o časť „sociálny web“ a pomenovať ho Sémantický a sociálny web, čo je jeho dnešná podoba, kde je 
novej oblasti sociálneho webu  venovaný oveľa väčší priestor ako sémantickému webu. Pre tento 
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predmet vypracovala dve vysokoškolské učebnice a to „Od adaptívneho k sémantickému webu“ pre 
sémantickú časť predmetu a „Metódy riešenia problémov sociálneho webu – Sémantický a sociálny 
web“ pre sociálnu časť predmetu. Táto časť reflektuje jej výsledky výskumu v oblasti spracovania 
krátkych textov, takzvaného konverzačného obsahu sociálnych sietí so zameraním na analýzu 
sentimentu, klasifikáciu názorov, rozpoznávanie emócií, identifikáciu (ne)dôveryhodných 
prispievateľov a asociálneho chovania, ako falošné správy, trolizmus, nenávistné príspevky a pod. 

 Taktiež modifikovala prednášky a cvičenia z predmetu Expertné systémy a transformovala ho 
na predmet Znalostné systémy. Zaviedla prednášky z predmetu Symbolická umelá inteligencia. 
Celkovo viedla alebo vedie cvičenia v 10 predmetoch:  Strojové učenie, Znalostné systémy, Expertné 
systémy, Umelá inteligencia (založená na jazyku Prolog), Diskrétne modely systémov, 
Mikroprocesorové systémy, Počítače a programovanie, Programovacie techniky, Kybernetika, Teória 
riadenia – lineárne a nelineárne systémy. 

 Výrazne modifikovala cvičenia z predmetov strojové učenie a znalostné systémy,  taktiež 
v minulosti vypracovala koncepciu a zaviedla cvičenia v predmetoch Diskrétne modely systémov 
a Mikroprocesorové systémy. Svoje pedagogické spôsobilosti zdokonalila absolvovaním Kurzu 
vysokoškolskej pedagogiky podľa európskych štandardov zabezpečovaným Katedrou inžinierskej 
pedagogiky TU v Košiciach. 

 Okrem priamej výučby sa podieľala aj na výchove bakalárov, diplomantov a doktorandov. 
Doteraz viedla ako vedúca 83 diplomových a 67 bakalárskych prác v súvislosti s jej zameraním na oblasť 
strojového učenia, spracovania a analýzy krátkych textov konverzačného obsahu sociálnych sietí a boli 
riešené v nadväznosti na výskumné úlohy, na riešení ktorých participovala. Tieto pedagogické 
skúsenosti zúročila a rozvíjala pri riešení KEGA projektov v oblasti modernizácie výučby inteligentných 
systémov a hospodárskej informatiky: 

 Úvod do vzdelávania v analýze veľkých dát, 2015-2017, KEGA 025TUKE-4/2015, 

 Virtuálne laboratórium hospodárskej informatiky, 2011-2013, KEGA 034TUKE-4/2011, 

 Virtuálne laboratórium manažmentu dodávateľsko-odberateľských reťazcov, 2005-2007, 
KEGA 3/3124/05. 

 Doc. Ing. Kristína Machová, PhD. býva každoročne členkou alebo predsedom komisií pre štátne 
skúšky v bakalárskom aj inžinierskom stupni pre odbor inteligentné systémy a hospodárska informatika 
na KKUI FEI TU v Košiciach. V posledných rokoch bola pozývaná do komisií pre štátne skúšky 
v inžinierskom stupni na FIIT STU v Bratislave. Bola pravidelne členkou komisií pre prijímacie skúšky na 
doktorandské štúdium na FEI TUKE. Taktiež bola členkou skúšobných komisií pre dizertačné skúšky ako 
aj samotné obhajoby dizertačných prác tak na FEI TUKE ako aj na FIIT STU Bratislava, Fakulte 
matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava a na ČVUT Praha. Od roku 2010 do 2019 bola členkou 
odborovej komisie pre doktorandský študijný odbor umelá inteligencia aj hospodárska informatika, 
v rámci ktorého bývala aj predsedom komisie pre dizertačné skúšky. 

 Jej pedagogické pôsobenie bolo rozšírené aj na medzinárodnú úroveň prostredníctvom 
pozvaných prednášok pre študentov 2. a 3. stupňa Katedry informačných technológií Univerzity 
v Miskolc v Maďarsku. Išlo o sériu 4 prednášok v rokoch 2016-2019 zameraných na oblasť strojového 
učenia a dolovania v textoch konverzačného obsahu.  

 Uvedený prehľad a výsledky pedagogickej činnosti doc. Ing. Kristíny Machovej, PhD. ako aj jej 
celkové doterajšie pôsobenie ukazujú, že sa stala zrelou a pedagogicky skúsenou osobnosťou so 
schopnosťou prenášať do pedagogického procesu nielen najnovšie teoretické poznatky ale aj 
skúsenosti s ich aplikovaním pri riešení konkrétnych problémov a účinne ich sprístupňovať svojim 
poslucháčom. Tieto skutočnosti vytvárajú v konečnom dôsledku všetky predpoklady na to, aby doc. 
Ing. Kristína Machová, PhD. mohla pôsobiť ako univerzitný profesor. 
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III. Zhodnotenie vedeckovýskumnej činnosti a výsledkov dosiahnutých v tejto oblasti - vedecký 
profil 

 Doc. Ing. Kristína Machová, PhD. úspešne obhájila diplomovú prácu a ukončila inžinierske 
štúdium s červeným diplomom v roku 1985 na Katedre technickej kybernetiky Elektrotechnickej 
fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach. Hneď po ukončení inžinierskeho štúdia jej bola udelená 
cena rektora Vysokej školy technickej v Košiciach za výborné študijné výsledky a v dôsledku toho bola 
prijatá v auguste 1985 na Katedru technickej kybernetiky Elektrotechnickej fakulty Vysokej školy 
technickej ako výskumná pracovníčka. Od roku 1988 pôsobila ako odborná asistentka s plným 
pedagogickým úväzkom a od roku 2009 dodnes pôsobí vo funkcii docentky na Katedre kybernetiky 
a umelej inteligencie FEI TUKE. 

 Jej primárny profesijný záujem sa sústreďuje na spracovanie krátkych textových dokumentov 
použitím metód strojového učenia a slovníkových prístupov. Vo svojom výskume využíva širokú škálu 
techník strojového učenia k budovaniu tak klasifikačných ako aj regresných modelov na predikciu 
triedy (napr. pozitívny názor) alebo presnej hodnoty (napríklad miera nedôveryhodnosti autora) ale aj 
využitím rôznych zhlukovacích metód a aktívneho učenia. Pri slovníkových prístupoch efektívnosť 
výsledkov závisí na presnosti anotovania polarity jednotlivých slov v slovníku, na čo s úspechom 
používa optimalizačné metódy (PSO, BBPSO, mravčie algoritmy). Posledné roky sa v rámci výskumu 
sústreďuje na spracovanie krátkych textov na sociálnych sieťach za účelom analýzy sentimentu, 
určovania polarity textov ako aj celkovej polarity online diskusií, za účelom klasifikácie emócií 
a zachytávania webových trendov a taktiež za účelom detekcie antisociálneho chovania. Existuje veľa 
foriem antisociálneho chovania, pričom sľubné výsledky výskumu má v oblasti rozpoznávania 
falošných správ a recenzií, toxických postov rôzneho druhu a nenávistných príspevkov. V rámci 
odhaľovania antisociálneho chovania sa sústreďuje aj na identifikáciu nedôveryhodných autorov – 
takzvaných trollov. Tento výskum by mohol byť v budúcnosti nápomocný pri podpore zvyšovania 
pravdivosti a dôveryhodnosti online priestoru. 

 Doc. Ing. Kristína Machová, PhD. je autorkou 2 monografií (AAB), 7 vysokoškolských učebníc 
a učebných textov (4 ACB, 3 BCI), spoluautorkou kapitoly v zahraničnej monografii vydanej vo 
vydavateľstve Springer (ABC), 6 časopiseckých publikácií v databáze CC (4 ADC, 2 ADD), 4 zahraničných 
časopiseckých publikácií od roku 2013 v databázach WoS a SCOPUS (ADM), okrem toho 14 
zahraničných (ADE) a 8 domácich (ADF) časopiseckých publikácií, celkovo má 32 časopiseckých 
publikácií.  Je taktiež autorkou 1 pozvanej zahraničnej prednášky (AFA), 32 príspevkov na zahraničných 
konferenciách (AFC) a 51 príspevkov na domácich konferenciách (AFD), celkovo sa zúčastnila 85 
konferencií. Má taktiež 39 vedeckých prác v zahraničných a domácich recenzovaných vedeckých 
zborníkoch (AEC, AED). V databáze Web of Science má evidovaných 27 publikácií s počtom citácií 26 
z toho 14 časopiseckých (h-index: 3) a v databáze SCOPUS má evidovaných 39 publikácií s celkovým 
počtom citácií 102 z toho 50 časopiseckých (h-index: 5).  

 Počas svojho pôsobenia na univerzite budovala vedeckú školu zameranú hlavne na strojové 
učenie a jeho využitie pri analýze krátkych textov v online diskusiách na sociálnych sieťach. V rámci 
tejto vedeckej školy viedla 5 doktorandov, 83 diplomových a 67 bakalárskych prác.  

Spolu s doktorandmi a diplomantmi bola aktívne zapojená do riešenia viacerých grantových 
výskumných projektov ako člen riešiteľského kolektívu, resp. ako zodpovedný riešiteľ nasledovných 
17 projektov: 

 Automatické rozpoznávanie antisociálneho chovania v online komunitách, 2018-2022, APVV-
17-0267, zodpovedný riešiteľ za TUKE 

 Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát, 2017-2021, APVV-16-0213, riešiteľ 
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 Klaudovo založená interakcia človeka a robota, 2016-2020, APVV-15-0731, riešiteľ 
 Klaudovo založená umelá inteligencia pre inteligentnú robotiku, 2016-2019, VEGA 1/0773/16, 

riešiteľ 
 Metódy a modely pre analýzu prúdov dát, 2016-2019, VEGA 1/0493/16, riešiteľ 
 Zavedenie výučby analýzy veľkých dát, 2015-2017, KEGA 025TUKE-4/2015, riešiteľ 
 Metódy analýzy kolaboratívnych procesov realizovaných prostredníctvom informačných 

systémov, 2012-2015, VEGA 1/1147/12), riešiteľ 
 Virtuálne laboratórium hospodárskej informatiky, 2011-2013, KEGA 065TUKE-4/2011, riešiteľ 
 Metódy identifikácie, anotovania, vyhľadávania, sprístupňovania a kompozície služieb 

s využitím sémantických metadát pre podporu vybraných typov procesov, 2010-2011, VEGA 
1/0042/10, riešiteľ 

 Metódy anotovania, vyhľadávania, tvorby a sprístupňovania znalostí s využitím metadát pre 
sémantický popis znalostí, VEGA projekt, 2007-2009, VEGA 1/4074/07, riešiteľ 

 2005-2007 Virtuálne laboratórium manažmentu dodávateľsko-odberateľských reťazcov, 2005-
2007, KEGA 3/3124/05, riešiteľ 

 Klasifikácia a anotácia dokumentov pre sémantický web, 2004-2006, VEGA 1/1060/04, riešiteľ 
 Znalostné technológie pre získavanie a sprístupňovanie informácií, 2001-2003, VEGA 1/8131/01, 

riešiteľ 
 Integrácia nástrojov pre inteligentné technológie, 1998-2000, VEGA 1/5032/98, riešiteľ 
 Metódy riešenia a reprezentácie úloh definovaných systémom ohraničení, 1994-1997, VEGA 

1/1686/94, riešiteľ 
 Výskum princípov, teórie a metód integrovanej výroby (E1.2 Inteligentné systémy produkcie 

a spracovania znalostných báz), 1987-1990, N-05-533-893/01, riešiteľ 
 PROLEX – Prázdny expertný systém založený na pravidlách pre PC kompatibilné počítače, 1989, 

riešiteľ 

 Medzinárodné aj domáce renomé doc. Ing. Kristíny Machovej, PhD. potvrdzuje cena „Best 
Papers“ zo zahraničnej konferencie ICONS 2014 v Nice, Francúzsko, séria pozvaných prednášok 
v zahraničí, účasť v programových výboroch medzinárodných a domácich konferencií ako aj 
recenzovanie monografií a článkov v karentovaných vedeckých časopisoch a iných zahraničných 
a domácich časopisoch a napokon aj recenzovanie projektov.  

1. Účasť v programových výboroch zahraničných a medzinárodných vedeckých konferencií: 

 ICWE – 20th International Conference on Web Engineering, 2020 Helsinky - Fínsko, 2016 
Lugano - Švajčiarsko 

 ACM UMAP – 28th Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization, Springer, 
2019 Larnaka – Cyprus 

 SMAP – 13th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and 
Personalization, 2018 Zaragoza - Spain, 2017 Bratislava - Slovakia 

 MIKE – 6th International Conference on Mining Intelligence and Knowledge Exploration, 2018 
Cluj-Napoca - Romania 

 ASPAI – International Conference on Advances in Signal Processing and Artificial Intelligence, 
2019 Barcelona - Spain 

 ECDL – European Conference on Digital Libraries, 2005 Vienna - Austria 

 CECIIS – Central European Conference on Information and Intelligent Systems, 2014, 2013, 
2012, 2009, 2008 Varaždin - Croatia 

 CINTI – 11th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics,  
2011 Budapest - Hungary 

 SAMI – IEEE 19th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, 2021, 
2020, 2018, 2017, 2016 Herľany, Slovakia 



 

7 

 

 DISA – World Symposium on Digital Intelligence for Systems and Machines, 2018 Košice - 
Slovakia 

 INFORMATICS, 2019 Poprad, Slovakia 

 ISIS - International Seminar on Intelligent Systems, 2010 Košice - Slovakia 

 Slovak – Japanese Seminar on Intelligent Systems, 2005 Herľany - Slovakia 

 DATA - ZNALOSTI 2017 Plzeň – Czech Republik, 2015 Prague – Czech Republik 

 ZNALOSTI 2014 Jasná - Slovakia, 2009 Stará Lesná - Slovakia 

2. Účasť v programových výboroch domácich vedeckých konferencií a zborníkoch: 

 SETINAIR 2013 

 DAZ & WIKT, 2018, 2016 

 WIKT 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2009, 2008 

 SCYR 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 

 EEI 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 

3. Recenzovanie monografií a učebných textov: 

 Pavol Návrat a kol.: Umelá inteligencia, 2015, Vydavateľstvo STU, 437 strán 

 Pavol Návrat a kol.: Weboveda: východiská, predmet, metódy, 2014, Vydavateľstvo STU, 142 
strán 

4. Recenzovanie článkov v karentovaných vedeckých časopisoch: 

 Sensors (MDPI), ISSN 1424-8220, 2020 (Skeleton-Based Emotion Recognition Based on Two-
Stream Self-Attention Enhanced Spatial-Temporal Graph Convolutional Network 

 Pharmacy (MDPI), ISSN 2226-4787, 2020 (Sentiment Analysis of Online Reviews for Selective 
2 Serotonin Reuptake Inhibitors and Serotonin-3 Norepinephrine Reuptake Inhibitors) 

 Neurocomputing, ISSN 0925-2312,  
o 2018 (LSTM Based Semi-supervised Attention Framework for Sentiment Analysis) 
o 2018 (Feature-enhanced Attention Network for Target-dependent Sentiment 

Classification)  
o 2017 (Attention-based LSTMs for Target-dependent Sentiment Classification through 

Combining Multiple Features) 
o 2017 (Towards Twitter Sentiment Classification by Multi-Level Sentiment-Enriched 

Word Embeddings) 
o 2017 (A Topic Drift Model for Authorship Attribution) 
o 2014 (A Network-based Approach for Collaborative Filtering Recomendation Using 

Social Network Analysis) 

 Computing and Informatics, ISSN 1335-9150,  
o 2018 (Sentiment Analysis in Social Networks using Social Spider Optimization 

Algorithm) 
o 2015 (Microblogging Recomendation System Based on Hiddedn Sentiment and 

Popularity Degree) 
o  2011 (Nearest Neighbor Clustering Over Partitioned Data) 
o  2009 (An Improved Fuzzy C-means Clustering Algorithm and its Application in 

Establishing an Industrial Classifier) 
o  2008 (On Supporting Wide Range of Attribute Types for Top-K Search) 

 JASSS – The Journal of Artificial Societies and Social Simulation, ISSN 1460-7425, 2013 
(Modeling and Simulation for Message Dissemination and Influence in Social Network) 

5. Recenzovanie článkov v zahraničných nekarentovaných vedeckých časopisoch 

 Acta Polytechnica Hungarica, ISSN 1785-8860, 2020, 2018, 2018, 2014,   
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 Informatica – An International Journal of Computing and Informatics (IOS Press), ISSN 0868-
4952, 2019 

 Annales Mathematicae et Informaticae, ISSN 1787-6117, 2017 

 CEJCS – Central European Journal of Computer Science, Springer, ISSN 2299-1093, 2012 

 International Journal of Web Engineering (SAP), 2013,  

 Data & Knowledge Engineering (Elsevier), ISSN 0169-023X, 2008 

6. Recenzovanie článkov v domácich nekarentovaných vedeckých časopisoch: 

 Acta Electrotechnica et Informatica, ISSN 1335-8243, 2018, 2014, 2013, 2012, 2011, 2008, 
2007 

 Journal of Electrical Engineering - Elektrotechnický Časopis, ISSN 1335-3632, 2005 

7. Recenzie projektov 

 Pre agentúru APVV posudzovala 4 projekty v rokoch 2014, 2015 (dva projekty) a 2018. 

 Pre agentúru VEGA posudzovala 4 projekty v rokoch 2016, 2017 a 2020 (dva projekty). 

 Pre agentúru KEGA posudzovala 1 projekt v roku 2016. 

 Taktiež bola požiadaná o vypracovanie posudku habilitačnej práce RNDr. Martina Homolu, 
PhD. s názvom „Semantic Heterogeneity in Knowledge Representation“ a bola pozvaná do komisie na 
jej obhajobu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Celkovo 
oponovala aj 11 dizertačných prác a prác k dizertačnej skúške, z toho: 

 8 prác na FIIT STU Bratislava  
o Ing. Dušan Zeleník (február 2014) 
o Ing. Peter Krammer (apríl 2015) 
o Ing. Marek Lóderer (január 2016) 
o Mgr. Ján Mojžiš (júl 2016) 
o Ing. Márius Šajgalík (august 2016) 
o Ing. Michal Barla (január 2017) 
o Ing. Peter Krátky (apríl 2017) 
o Ing. Miroslav Rác (január 2020) 

 1 prácu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava 
o RNDr. Martina Homola (apríl 2010) 

 1 prácu na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne 
o Mgr. Hana Bydžovská (november 2012)  

 1 dizertačnú prácu na ČVUT Praha 
o Radek Malinský: Novel Web Metrics Based on Sentiment Analysis (marec 2017).  

  Pre 12 dizertačných prác mimo TUKE bola menovaná do komisie pre obhajoby dizertačnej 
práce. Okrem toho bola 19 krát členkou komisie pre dizertačné skúšky a 20 krát členkou komisie pre 
obhajoby dizertačných prác na FEI TUKE. 

 
 Spolupráca s kolegami v zahraničí, hlavne s prof. RNDr. Lászlóm Kovácsom, PhD. v oblasti 

spracovania textov a NLP (Natural Language Processing) ako aj spolupráca na Česko-slovenskej úrovni 
vyústila do série pozvaných prednášok. 

Vyžiadané prednášky v zahraničí:  

1. Machine Learning and Antisocial Behaviour Recognition in Internet Media Posts (October, 
2019), Department of Information Technology, University of Miskolc, Miskolc, Hungary 

2. Data Mining Methods in Web Analysis (October, 2018), Department of Information 
Technology, University of Miskolc, Miskolc, Hungary 
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3. Machine Learning Methods in Text Mining (April, 2017), Department of Information 
Technology, University of Miskolc, Miskolc, Hungary 

4. Methods for the Short Texts Mining (May, 2016), Department of Information Technology, 
University of Miskolc, Miskolc, Hungary 

5. Metódy dolovania v konverzačnom obsahu so zameraním na analýzu sentimentu (október 
2013), Vysoká škola báňská-TU Ostrava, Ostrava, Česká republika 

Vyžiadané domáce prednášky:  

6. Extrakcia sumarizovaných názorov a identifikácia autorít v konverzačnom obsahu, Seminár 
umelej inteligencie a kognitívnej vedy (máj 2014), Fakulta matematiky fyziky a informatiky, 
Univerzita Komenského, Bratislava 

7. Metódy dolovania v konverzačnom obsahu a analýza sentimentu (október 2013), Ústav 
informatiky, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach  

8. Umelá inteligencia a jej miesto v živote modernej spoločnosti (marec 2017), Gymnázium 
Poštová, Košice 

 Roky rozvíjala spoluprácu aj s FIIT STU Bratislava, čo vyústilo nielen do rady posudkov 
dizertačných prác, monografie a učebného textu ale aj do spoločného výskumu v oblasti detekcie 
antisociálneho chovania v online komunitách v rámci projektu APVV-17-0267.  

 Doc. Ing. Kristína Machová, PhD. viedla a vedie 5 doktorandov. Najprv sa podieľala na vedeckej 
výchove Ing. Jozefa Vranu, PhD. ako školiteľ špecialista v oblasti sémantického webu, vizualizácie 
a evaluácie ontológií. V tejto oblasti školila aj svojho prvého doktoranda Ing. Stanislava Dvorščáka, 
PhD. so zameraním na sémantické siete. Ďalšiu vedeckú výchovu doktorandov smerovala na sociálny 
web, konkrétne na analýzu sentimentu, klasifikáciu polarity názorov a rozpoznávanie emócií. Spoločný 
výskum s doktorandom Ing. Martinom Mikulom, PhD. priniesol návrh hybridného prístupu k analýze 
polarity názorov, kde sa využil tak slovníkový prístup ako aj strojové učenie. Pomocou slovníkového 
prístupu sa analyzovala polarita názorov tých príspevkov, ktoré obsahovali slová používaného slovníka. 
Tento proces pomohol zároveň získať anotovanú trénovaciu množinu, ktorá sa mohla použiť na 
trénovanie modelu strojovým učením na klasifikáciu príspevkov, ktoré slovníkový prístup 
neklasifikoval. Efektivita slovníkového prístupu bola zvyšovaná automatickým anotovaním miery 
polarity slov v slovníku použitím optimalizačných metód PSO a BBPSO. Na to nadväzoval spoločný 
výskum s Ing. Martinou Szabóovou, PhD. kde sa tiež použil aj slovníkový prístup aj strojové učenie na 
rozpoznávanie emócií z textov. To bolo využité na zlepšenie komunikácie robota s človekom tak, že 
robot dostal informáciu o emočnom ladení človeka s ktorým komunikoval a tomu prispôsobil svoje 
reakcie. V súčasnosti vedie doktorandku Ing. Miroslavu Hreškovú v oblasti generovania krátkych 
textov. 

Ukončení doktorandi – obhájené dizertačné práce (počet 3) 
1. Martina Szabóová (2020, študijný program inteligentné systémy v odbore kybernetika): 

Analýza sentimentu v interakcii človeka s robotom  
2. Martin Mikula (2018, študijný odbor hospodárska informatika): Analýza názorov 

v konverzačnom obsahu so zameraním na slovníkový prístup 
3. Stanislav Dvorščák (2016, študijný odbor umelá inteligencia): Sémantický webový agent 

Doktorandi po dizertačnej skúške (počet 1) 
1. Miroslava Hrešková: Použitie metód umelej inteligencie v generovaní a analýze textu 

 Uvedené výsledky svedčia o tom, že doc. Ing. Kristína Machová, PhD. sa počas svojho 
pôsobenia na Fakulte elektrotechniky a informatiky vypracovala na zrelú vedeckú osobnosť, s hlbokými 
znalosťami v sledovaných doménach a zaujímavými vedeckými výsledkami v oblasti využívania 
vybraných metód pri analýze sentimentu ale aj dôveryhodnosti príspevkov a prispievateľov online 



 

10 

 

komunít. Má bohaté praktické skúsenosti prameniace z používania, modifikácie a aplikácie metód a so 
schopnosťou sledovať a rozvíjať najnovšie poznatky a trendy vo vedecko-výskumnej činnosti. Tieto 
skutočnosti a splnenie kritérií pre inauguračné konanie vytvárajú v konečnom dôsledku všetky 
predpoklady na to, aby doc. Ing. Kristína Machová, PhD. mohla pôsobiť ako profesorka v odbore 
hospodárska informatika. 

 
IV.  Zhrnutie publikačnej aktivity 

Do publikačnej činnosti doc. Ing. Kristíny Machovej, PhD.  sa transformovala jej dlhoročná 
aktivita. 

Vedecké monografie2 (AAA, AAB, ABA, ABB)  2 

Pôvodné vedecké práce v domácom časopise  8 Z toho 6 
v index. databáze 
Current Content 

Pôvodné vedecké práce v zahraničnom časopise vo svetovom jazyku   24  

Vedecké práce v zborníkoch z domácich / zahraničných konferencií  51/33  

 
Uznanie vedecko-pedagogickou komunitou:  

Ohlasy na publikačnú činnosť - Citácie v domácom /zahraničnom časopise   10 / 89 z toho  74 
 v časopisoch indexovaných vo 
Web of Sciece alebo SCOPUS* 

 * vrátane indexovaných citácií na práce neregistrované v citačných databázach 

Doc. Ing. Kristína Machová, PhD. je autorkou 2 monografií (AAB), 7 vysokoškolských učebníc 
a učebných textov (4 ACB, 3 BCI), spoluautorkou kapitoly v zahraničnej monografii vydanej vo 
vydavateľstve Springer (ABC), 6 časopiseckých publikácií v databáze CC (4 ADC, 2 ADD), 4 zahraničných 
časopiseckých publikácií od roku 2013 v databázach WoS a SCOPUS (ADM), okrem toho 14 
zahraničných (ADE) a 8 domácich (ADF) časopiseckých publikácií, celkovo má 32 časopiseckých 
publikácií.  Je taktiež autorkou 1 pozvanej zahraničnej prednášky (AFA), 32 príspevkov na zahraničných 
konferenciách (AFC) a 51 príspevkov na domácich konferenciách (AFD), celkovo sa zúčastnila 85 
konferencií. Má taktiež 39 vedeckých prác v zahraničných a domácich recenzovaných vedeckých 
zborníkoch (AEC, AED). V databáze Web of Science má evidovaných 27 publikácií s počtom citácií 26 
z toho 14 časopiseckých (h-index: 3) a v databáze SCOPUS má evidovaných 39 publikácií s celkovým 
počtom citácií 102 z toho 50 časopiseckých (h-index: 5). 
 
Iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou 

Vedúci riešiteľ zahraničného alebo domáceho grantového projektu  
1. Automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách, 2018-2022, 

APVV-17-0267 

Vyžiadaná prednáška v zahraničí 
2. Machine Learning and Antisocial Behaviour Recognition in Internet Media Posts (October, 

2019) Department of Information Technology, University of Miskolc, Miskolc, Hungary 
3. Data Mining Methods in Web Analysis (October, 2018) Department of Information 

Technology, University of Miskolc, Miskolc, Hungary 
4. Machine Learning Methods in Text Mining (April, 2017) Department of Information 

Technology, University of Miskolc, Miskolc, Hungary 
5. Methods for the Short Texts Mining (May, 2016) Department of Information Technology, 

University of Miskolc, Miskolc, Hungary 
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6. Metódy dolovania v konverzačnom obsahu so zameraním na analýzu sentimentu (Október 
2013) Vysoká škola báňská-TU Ostrava, Ostrava, Česká republika 

Garant resp. spolugarant študijného programu (2015-2020) 
7. Spolugarant habilitačného a inauguračného konania v odbore hospodárska informatika, 

Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE 
8. Spolugarant 3. stupňa študijného programu inteligentné systémy v odbore kybernetika, 

Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE (v Slovenskom jazyku) 
9. Spolugarant 3. stupňa študijného programu inteligentné systémy v odbore kybernetika, 

Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE (v Anglickom jazyku) 
10. Spolugarant 3. stupňa študijného programu hospodárska informatika v odbore hospodárska 

informatika, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE (do 2020) 
11. Spolugarant 2. stupňa študijného programu umelá inteligencia v obore kybernetika, Fakulta 

elektrotechniky a informatiky TUKE (do 2015), 
12. Spolugarant 1. stupňa študijného programu inteligentné systémy v obore kybernetika, Fakulta 

elektrotechniky a informatiky TUKE (do 2015). 
 
V. Stanoviská oponentov k návrhu na vymenovanie za profesora 

Všetci traja oponenti odporúčali vymenovanie doc. Ing. Kristíny Machovej, PhD. za profesorku.  

prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D.:  počas pôsobenia na TUKE sa doc. Machová vypracovala 
na vedecky a pedagogicky zrelú osobnosť, na uznávanú odborníčku v oblasti umelej inteligencie, so 
špeciálnym zameraním na spracovanie krátkych textových dokumentov použitím metód strojového 
učenia a slovníkových prístupov. Publikačnou činnosťou splňuje predpísané kvantitatívne kritériá na 
FEI TUKE. V rámci svojej vedeckej činnosti je doc. Machová v medzinárodnom kontexte uznávanou 
osobnosťou, o čom svedčí primerane bohatá citačná odozva. Počas svojho pôsobenia na univerzite 
budovala vedeckú školu zameranú hlavne na strojové učenie a jeho využitie pri analýze krátkych textov 
v online diskusiách na sociálnych sieťach. Bola resp. je riešiteľkou domácich vedeckých projektov. 
Pedagogická činnosť doc. Machovej je dlhoročná a bohatá. V rámci svojho dlhoročného pôsobenia na 
FEI TUKE pre výučbu pripravila a stále vyučuje celý rad predmetov. Aktívne sa podieľala na vypracovaní 
koncepcie nového študijného programu inteligentné systémy. Pedagogická i ostatná s tým súvisiaca 
odborná činnosť doc. Machovej je viac ako primeraná požiadavkám, kladeným na uchádzačov 
o vedecko-pedagogický titul profesor. Vyslovujem svoju podporu v inauguračnom konaní doc. 
Machovej. 

prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.: V akademickej/vedeckej komunite je docentka Machová známa 
predovšetkým ako neúnavná inovátorka výskumných tém a vzdelávacieho obsahu tak, aby reflektovali 
aktuálne trendy a najčerstvejšie dosiahnuté výsledky vedeckého poznania v oblastiach jej odborného 
záujmu. Presvedčivo to dokumentujú témy výskumných projektov, na riešení ktorých sa zúčastňovala 
a témy jej vedeckých publikácií na jednej strane a názvy študijných predmetov, ktoré sama v priebehu 
jej doterajšej kariéry zaviedla alebo v ktorých pôsobila na strane druhej. Môžem konštatovať, že 
uchádzačka spĺňa alebo prekračuje požiadavky na vymenúvacie konanie podľa kritérií stanovených FEI 
TUKE vo všetkých bodoch. Chcem zdôrazniť vysokú mieru inovatívnosti a pôvodnosti v činnosti 
uchádzačky. Viaceré predmety sama zaviedla. Tiež si zaslúži pozornosť široký odborný záber 
uchádzačky. Vo svojej výskumnej činnosti systematicky vyhľadáva vedecké problémy, ktoré sú nielen 
aktuálne, ale vyriešenie ktorých má potenciál posúvať poznanie významným spôsobom. Vzhľadom na 
citácie jej prác je zrejmé, že docentka Machová je dobre zapísaná v povedomí medzinárodnej vedeckej 
komunity a je v nej uznávanou osobnosťou. Doc. Machová spĺňa všetky požiadavky na vymenovanie 
profesorov podľa kritérií schválených vedeckou radou FEI TUKE. Vzhľadom k tomu odporúčam jej 
menovanie za profesorku. 
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prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.: žiadosť docentky Machovej o začatie inauguračného 
konania je podľa môjho názoru plne odôvodnená. Uchádzačka sa hlavne v posledných rokoch 
intenzívne venuje veľmi dôležitej a aktuálnej oblasti spracovania prirodzeného jazyka, špeciálne 
krátkych textových dokumentov na sociálnych sieťach s dôrazom na analýzu sentimentu a určovania 
polarity jednotlivých príspevkov i celej diskusie, a to použitím širokej škály metód strojového učenia 
a slovníkových prístupov. Pravidelne a často sa aktívne zúčastňuje vedeckých podujatí, je 
niekoľkonásobnou recenzentkou časopiseckých článkov, zapája sa do vedeckých projektov. 
Uchádzačka spĺňa všetky požadované formálne kritériá, mnohé prekračuje. Je komplexnou 
osobnosťou, a to ako na poli vedy a výskumu, tak pri pedagogických činnostiach. Nezanedbateľným 
bonusom je aj jej milá a nekonfliktná povaha, ktorú som mal možnosť spoznať a oceniť na viacerých 
vedeckých podujatiach. Jednoznačne odporúčam vymenovanie doc. Ing. Kristíny Machovej, PhD. 
Za profesorku. 

 
 VI. Hodnotenie inauguračnej prednášky 

 Inauguračná prednáška doc. Ing. Kristíny Machovej, PhD. s názvom Vybrané metódy dolovania 
v online konverzačnom obsahu sa uskutočnila na zasadnutí Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky 
a informatiky TUKE. Doc. Machová vo svojej inauguračnej prednáške prezentovala výsledky výskumu 
v oblasti metód a prístupov k dátovej analýze online konverzačného obsahu. V úvodnej časti stručne 
predstavila základné princípy dátovej analýzy krátkych textov pomocou vybraných prístupov 
založených na strojovom učení a na lexikóne. Poukázala na význam detekcie prejavov antisociálneho 
chovania v online priestore ako aj analýzy sentimentu. Uviedla konkrétne typy analýzy sentimentu so 
zameraním na klasifikáciu polarity názorov a rozličných tried emócií. Originálnym odprezentovaným 
príspevkom doc. Machovej bola hybridizácia metód strojového učenia s prístupom založeným na 
lexikóne ako aj možnosti multimodálnej dátovej analýzy krátkych textov. V ďalšej časti predstavila 
pôvodné výsledky v oblasti detekcie falošných recenzií, toxických príspevkov, identifikácie autorít ale 
aj trolov. V nadväznosti na to prezentovala dôležitosť ako aj možnosti ďalšieho výskumu v oblasti 
podpory pravdivosti v online priestore. Na záver prednášky doc. Machová stručne zhrnula výsledky 
svojej výskumnej činnosti v oblasti dátovej analýzy krátkych textov.  
 Po prečítaní posudkov oponenti odporúčali vymenovanie doc. Ing. Kristíny Machovej, PhD. za 
profesorku.  
 Následne bola otvorená diskusia pre všetkých členov VR aj prítomnú verejnosť. Doc. Ing. 
Kristína Machová, PhD. uspokojivo zodpovedala všetky otázky, ktoré odzneli v rámci diskusie. Zápis 
z inauguračnej prednášky sa nachádza na referáte pre vedecko-výskumnú činnosť FEI TUKE. 
 

VII. Záver 

V zmysle § 76 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení inauguračná komisia konštatuje, že doc. Ing. Kristína Machová, 
PhD. získala vedecko-pedagogický titul docent v roku 2008 a úspešne absolvovala inauguračné 
konanie. Inauguračná komisia ďalej v zmysle § 76 ods. 7 konštatuje, že doc. Ing. Kristína Machová, PhD. 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE;     

b) ovplyvnila vývin príslušného odboru habilitačného konania a inauguračného konania 
vytvorením  vedeckej školy, ktorá nadväzuje na jej publikované vedecké práce. Vychovala 
3 doktorandov, ktorí úspešne obhájili dizertačnú prácu.  V rámci tejto vedeckej školy viedla 83 
diplomových a 67 bakalárskych prác. Je autorkou 2 monografií (AAB), 7 vysokoškolských 
učebníc a učebných textov (4 ACB, 3 BCI), spoluautorkou kapitoly v zahraničnej monografii 
vydanej vo vydavateľstve Springer (ABC), 6 časopiseckých publikácií v databáze CC (4 ADC, 
2 ADD), 4 zahraničných časopiseckých publikácií od roku 2013 v databázach WoS a SCOPUS 
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(ADM), okrem toho 14 zahraničných (ADE) a 8 domácich (ADF) časopiseckých publikácií, 
celkovo má 32 časopiseckých publikácií.  Je taktiež autorkou 1 pozvanej zahraničnej prednášky 
(AFA), 32 príspevkov na zahraničných konferenciách (AFC) a 51 príspevkov na domácich 
konferenciách (AFD), celkovo sa zúčastnila 85 konferencií. Má taktiež 39 vedeckých prác 
v zahraničných a domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (AEC, AED). V databáze Web 
of Science má evidovaných 27 publikácií s počtom citácií 26 z toho 14 časopiseckých (h-index: 
3) a v databáze SCOPUS má evidovaných 39 publikácií s celkovým počtom citácií 102 z toho 50 
časopiseckých (h-index: 5). 

c) je v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania uznávanou vedeckou 
osobnosťou, jej vedecké práce dosiahli aj medzinárodné uznanie. Spolupracuje so 
zahraničnými univerzitami.  Medzinárodné aj domáce renomé potvrdzuje cena „Best Papers“ 
zo zahraničnej konferencie ICONS 2014 v Nice, Francúzsko, séria pozvaných prednášok 
v zahraničí, účasť v programových výboroch medzinárodných a domácich konferencií ako aj 
recenzovanie monografií a článkov v karentovaných vedeckých časopisoch a iných 
zahraničných a domácich časopisoch a napokon aj recenzovanie projektov. 
 
Inauguračná  komisia  v zmysle § 5 ods. 11 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 
vyhodnotila plnenie podmienok podľa kritérií na získanie titulu profesor, a na základe predložených 
dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky 
celkovo zhodnotila pedagogickú a vedeckú činnosť uchádzačky. Na základe vyššie uvedených 
skutočností predkladá predsedovi VR FEI TUKE tento návrh s odporúčaním  

 
s c h v á l i ť 

 
návrh  na vymenovanie doc. Ing. Kristíny Machovej, PhD. za profesorku v odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania hospodárska informatika. 
 

Košice, 10.06.2021 

 

Predseda:  

prof. Ing. Ján Paralič, PhD. 
Členovia: 
prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.  
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.  
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.      


