
POSUDOK OPONENTA 

pre inauguračné konanie 

doc. Ing. Kristíny Machovej, 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 (na konferencii ICONS 2014 

v Nice dokonca bola ocenená za najlepší článok), v mnohých prípadoch figuruje ako 

členka ich programových výborov. Je niekoľkonásobnou recenzentkou časopiseckých 

článkov. Doposiaľ sa zapojila do 17 vedeckých projektov. 

Úctyhodný je počet i pestrosť ňou vedených prednášok (9) a cvičení (10), z ktorých 

mnohé aktualizovala, ba niektoré dokonca zaviedla. Svoju starostlivosť o kvalitu 

vyučovaných predmetov podčiarkla i tým, že je autorkou 4 vysokoškolských učebníc a 3 

ďalších učebných textov. Za zmienku určite stoja aj výrazné počty vedených záverečných 

prác, ktoré v súčte dosahuje 150. Úspešne vyškolila zatiaľ 3 doktorandov. 

Uchádzačka spĺňa aj všetky požadované formálne kritériá, mnohé niekoľkonásobne 

prekračuje. (Malou výnimkou je počet pôvodných prác v domácom časopise, ktorý je však 

vzápätí vyvážený omnoho cennejším kritériom počtu pôvodných prác v zahraničnom 

časopise vo svetovom jazyku, takže celkovo je splnené aj kritérium počtu vedeckých prác.)  

Docentka Machová svojou doterajšou prácou ukázala, že 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. 

Na základe priložených dokumentov a podkladov preto jednoznačne odporúčam 

vymenovanie doc. Ing. Kristíny Machovej, PhD. za profesorku v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania Hospodárska informatika a v ďalšej činnosti jej prajem 

veľa úspechov. 

 

 

V Košiciach, 20. 4. 2021     Prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. 

oponent   


