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Prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých 

výsledkov v tejto činnosti  

 

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 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 kľúčové predmety študijného programu 

inteligentné systémy, väčšina ktorých sa vyučuje zároveň aj v študijnom programe hospodárska 

informatika a to: 

• 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 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, diplomantova 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 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.  

 

V Košiciach 15. 1. 2021 

       v.z. prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. v.r. 

..................................................                                  .............................................................. 

prof. Ing. Peter Sinčák, PhD. v.r.                                        prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.  

vedúci Katedry kybernetiky a UI          dekan FEI TUKE 

FEI TUKE 


