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prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. 

Katedra informačních technologií, Fakulta informatiky a managementu 

Univerzita Hradec Králové 

Rokitanského 62, 500 03  Hradec Králové 

Česká republika 

 

 

V Hradci Králové, 9. mája 2021 

 

Spectabilis 

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. 

dekan 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Technická univerzita v Košiciach 

 

 

 

Vážený pán dekan, 

 

 

v zmysle Vášho poverenia a na základe § 5 ods. 6 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019Z.z. o 

postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov 

docent a profesor, predkladám tento  

 

oponentský posudok a zhodnotenie vedeckej, pedagogickej a publikačnej činnosti  

doc. Ing. Kristíny Machovej, PhD. 

 

pre účely vymenúvacieho konania za profesorku v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania hospodárska informatika. 

 

Doc. Ing. Kristína Machová, PhD. pôsobí na Technickej univerzite v Košiciach od roku 1985, 

kedy po ukončení štúdia odboru Technická kybernetika na Elektrotechnickej fakulte Vysokej 

školy technickej v Košiciach nastúpila ako asistentka / výskumný zamestnanec na Katedru 

technickej kybernetiky Elektrotechnickej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach. 

V období od februára 1988 do decembra 2008 pôsobila ako odborná asistentka na tej istej 

katedre, ktorá počas uvedeného obdobia zmenila názov, spolu s názvom fakulty i univerzity, 

na Katedru kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky 

Technickej univerzity v Košiciach. Toto obdobie zahŕňa aj 6 rokov materskej dovolenky. 

Medzitým v rokoch 1990 až 1996 úspešne absolvovala doktorské štúdium v odbore Technická 

kybernetika na svojej materskej fakulte obhajobou dizertačnej práce Modifikácia vedomostí 

pomocou učenia založeného na vysvetľovaní a získala titul PhD. Po úspešnom habilitačnom 

konaní v odbore Technická kybernetika na Fakulte elektrotechniky a informatiky FEI 

Technickej univerzity v Košiciach na základe obhajoby habilitačnej práce Strojové učenie v 

spracovaní dokumentov a v podpore adaptívneho webu bola v roku 2009 vymenovaná za 

docentku. Na základe výberového konania bola v roku 2009 prijatá do funkcie docentky 

v odbore Technická kybernetika na Katedru kybernetiky a umelej inteligencie FEI TU 

v Košiciach, kde pôsobí doteraz. Za uplynulé obdobie 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 
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strojového učenia a slovníkových prístupov. V nasledujúcich odsekoch pristúpim 

k celkovému zhodnoteniu osobnosti doc. Machovej. 

 

 

1. Vedecko-výskumná a publikačná činnosť 

 

Doc. Ing. Kristína Machová, PhD. predložila primerane rozsiahly prehľad svojej publikačnej 

aktivity. Počet jej publikácií uvedených v predloženom zozname je 165, bez započítania prác 

mimo kategórie MŠSR. V každom ohľade týmto splňuje predpísané kvantitatívne kritériá, 

kladené na Technickej univerzite v Košiciach na uchádzačov o vedecko-pedagogický titul 

profesor. Je autorkou dvoch monografií, štyroch vysokoškolských učebníc, a troch skrípt resp. 

učebných textov.  

 

Ako som už uviedol, zoznam publikácií doc. Machovej je pomerne rozsiahly. Doposiaľ 

publikovala 4 vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (s impakt faktorom). 

Ďalej publikovala 2 vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch a celkove eviduje 

146 záznamov ostatných recenzovaných publikácií. Z nich je 14 vedeckých prác 

v zahraničných nekarentovaných časopisoch, 8 vedeckých prác v domácich nekarentovaných 

časopisoch, 39 recenzovaných prác v domácich alebo zahraničných vedeckých zborníkoch či 

monografiách, 33 výsledkov, prezentovaných na zahraničných vedeckých konferenciách a 51 

príspevkov z domácich vedeckých konferencií. 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). 

 

Z predloženého zoznamu publikácií je vidieť nielen dlhodobé zameranie doc. Machovej na 

oblasť strojového učenia a analýzu sociálnych sietí, ale najmä to, že v rámci svojej vedeckej 

činnosti je už 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. V rámci tejto vedeckej školy viedla 5 doktorandov, 83 

diplomových a 67 bakalárskych prác. 

 

Doc. Ing. Kristína Machová, PhD. bola resp. je riešiteľkou celého radu domácich vedeckých 

projektov, z ktorých za ostatných 10 rokov uvediem niekoľko najdôležitejších: 

 

• Automatické rozpoznávanie antisociálneho chovania v online komunitách, 2018 - 2022, 

APVV-17-0267, zodpovedná riešiteľka za TUKE; 

• Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát, 2017-2021, APVV-16-0213, 

riešiteľka; 

• Klaudovo založená interakcia človeka a robota, 2016-2020, APVV-15-0731, riešiteľka; 

• Klaudovo založená umelá inteligencia pre inteligentnú robotiku, 2016-2019, VEGA 

1/0773/16, riešiteľka; 

• Metódy a modely pre analýzu prúdov dát, 2016-2019, VEGA 1/0493/16, riešiteľka; 

• Metódy analýzy kolaboratívnych procesov realizovaných prostredníctvom informačných 

systémov, 2012-2015, VEGA 1/1147/12), riešiteľka; 

• Metódy identifikácie, anotovania, vyhľadávania, sprístupňovania a kompozície služieb s 

využitím sémantických metadát pre podporu vybraných typov procesov, 2010-2011, 

VEGA 1/0042/10, riešiteľka. 
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Doc. Machová je tiež častou recenzentkou príspevkov do niekoľkých významných vedeckých 

časopisov a zborníkov, celkom eviduje recenzovanie 14 príspevkov do karentovaných 

vedeckých časopisov a celý rad recenzií pre nekarentované domáce i zahraničné časopisy. 

Taktiež pravidelne posudzuje projekty pre slovenské vedecké grantové agentúry APVV, 

VEGA i KEGA. Vypracovala posudok na jednu habilitačnú prácu a na 11 dizertačných prác, 

či prác k dizertačnej skúške. 

 

Záverom hodnotenia vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti konštatujme, že doc. Ing. 

Kristína Machová, PhD. sa vypracovala na výraznú vedeckú osobnosť s hlbokými znalosťami 

v moderných a vedecky i aplikačne prínosných doménach, a dosahuje zaujímavé a hodnotné  

vedecké výsledky v oblasti využívania vybraných metód pri analýze sentimentu ale aj 

dôveryhodnosti príspevkov a prispievateľov online komunít. Má bohaté praktické skúsenosti 

prameniace z používania, modifikácie a aplikácie metód a je schopná sledovať a rozvíjať 

najnovšie poznatky a trendy vo vedecko-výskumnej činnosti. Publikačná činnosť i jej citačná 

odozva vyhovuje kritériám kladeným na TU v Košiciach na uchádzačov o vedecko-

pedagogický titul profesor a je adekvátna i všeobecne uznávaným očakávaniam na nositeľov 

tohto titulu kladeným. 

 

2. Pedagogická činnosť a vedecká výchova 

 

Pedagogická činnosť doc. Machovej je dlhoročná a bohatá. Na tomto mieste zmienime iba jej 

zásadné body. 

 

Doc. Machová patrí k výrazným predstaviteľom, pôsobiacim na slovenských univerzitách, 

zameraným v súčasnosti na problematiku spracovania 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.. Adekvátne k tomu, alebo možno práve z tejto problematiky 

vyplýva i jej pedagogické pôsobenie, ktoré nepochybne zasa spätne ovplyvňuje jej vedeckú 

orientáciu. Ako pedagóg je po celú svoju vedeckú a pedagogickú kariéru verná jednej a tej 

istej univerzite, v činnosti ktorej zanecháva svoju nezmazateľnú stopu, v ostatnom čase ako 

docentka Katedry kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky. 

 

Začiatky jej pedagogickej činnosti siahajú do obdobia tesne po dokončení štúdia na 

Elektrotechnickej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach, kedy nastúpila na vtedajšiu 

Katedru technickej kybernetiky. V tom čase sa na výuke podieľala ako externistka.   Od roku 

1988 pôsobila ako odborná asistentka s plným pedagogickým úväzkom a od roku 2009 stále 

pôsobí vo funkcii docentky 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 doktorského štúdia v 

odbore inteligentné systémy a od roku 2010 aj v odbore hospodárska informatika.       

 

V rámci svojho dlhoročného pôsobenia na FEI Technickej univerzity v Košiciach pre výučbu 

pripravila a stále vyučuje celý rad predmetov, v prvom rade je treba spomenúť vypracovanie 

koncepcie a modifikáciu prednášok i cvičení v predmete Strojové učenie, vypracovanie 

koncepcie a zavedenie predmetu Sémantický a sociálny web, ako aj zavedenie prednášok 

v predmete Symbolická umelá inteligencia. Celkovo viedla či vedie prednášky z deviatich 

predmetov, a viedla či vedie cvičenia v desiatich predmetoch. Svoje pedagogické skúsenosti 

zúročila a rozvíjala pri riešení KEGA projektov v oblasti modernizácie výučby inteligentných 

systémov a hospodárskej informatiky. 
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Doc. Ing. Kristína Machová, PhD. sa aktívne podieľala na vypracovaní koncepcie nového 

študijného programu Inteligentné systémy. Podieľa, resp. podieľala sa na garantovaní 

nasledovných študijných programov na Fakulte elektrotechniky a informatiky TUKE: 

• spolugarantka habilitačného a inauguračného konania v odbore hospodárska informatika,  

• spolugarantka 3. stupňa študijného programu inteligentné systémy (v Slovenskom jazyku), 

• spolugarantka 3. stupňa študijného programu inteligentné systémy (v Anglickom jazyku), 

• spolugarantka 3. stupňa študijného programu hospodárska informatika (do 2020), 

• spolugarantka 2. stupňa študijného programu umelá inteligencia (do 2015), 

• spolugarantka 1. stupňa študijného programu inteligentné systémy (do 2015). 

 

Záverom tejto časti rád konštatujem, že pedagogická i ostatná s tým súvisiaca odborná 

činnosť doc. Machovej je viac ako primeraná požiadavkám, kladeným na uchádzačov 

o vedecko-pedagogický titul profesor. 

 

Záver zhodnotenia vedeckej, pedagogickej a publikačnej činnosti: 

 

Zo všetkého, čo bolo doposiaľ uvedené vyplýva, že doc. Ing. Kristína Machová, PhD.  je 

zrelá a medzinárodne uznávaná osobnosť v informatike a súvisiacich odboroch, osobnosť, 

ktorá významne prispieva k ďalšiemu rozvoju tohto i ďalších odborov. Vyslovujem preto 

svoju podporu rozhodnutiu, aby sa konalo vymenúvacie pokračovanie vo veci 

menovania doc. Ing. Kristíny Machovej, PhD. profesorkou v odbore Hospodárska 

informatika a aby po úspešnom vymenúvacom pokračovaní bol titul profesorky doc. Ing. 

Kristíne Machovej, PhD. priznaný. 

 

 

 

 

prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. 

profesor v odbore „Manažérska informatika“ 

 

 

 


