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Uchádzač: doc. Ing. Kristína Machová, PhD. 

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: hospodárska informatika 

Posudok na doc. Ing. Kristínu Machovú, PhD. som vypracoval v zmysle poverenia 

dekanom a predsedom vedeckej rady FEI Technickej univerzity v Košiciach a v zmysle 

Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z.z. o o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.  

Pri vypracovaní posudku som vychádzal z dokumentov a podkladov, ktoré mi boli 

poskytnuté v žiadosti o vypracovanie posudku – žiadosť o vymenúvanie za profesora, 

profesijný životopis, prehľady pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti uchádzača, 

zoznam publikácií a zoznam citácií. Poskytli mi aj prehľad plnenia minimálnych kritérií 

FEI TUKE pre začatie inauguračného konania.  

Charakteristika uchádzačky 
Doc. Ing. Kristína Machová, PhD. ukončila vysokoškolské vzdelanie v roku 1985 v odbore 

technická kybernetika. Na Technickej univerzite v Košiciach sa venovala a venuje 

viacerým vedeckým témam na rozhraní medzi umelou inteligenciou a hospodárskou 

informatikou. Absolvovala doktorandské štúdium a hodnosť PhD. získala v odbore 

technická kybernetika. V roku 2008 sa habilitovala v odbore umelá inteligencia na FEI 

TU v Košiciach, kde pôsobí doteraz.  

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.  

Kritériá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na FEI TU v 

Košiciach 
Opierajúc sa o predložené plnenie kritérií môžem konštatovať, že uchádzačka spĺňa alebo 

prekračuje požiadavky na vymenúvacie konanie podľa kritérií stanovených FEI TU v 

Košiciach vo všetkých bodoch. Impresívny je spôsob jej naplnenia, pokiaľ ide o 

pedagogickú činnosť prezentovanú vedením predmetov a produkciou pedagogických 

materiálov (skriptá, učebnice). Tu prekračuje uchádzačka minimálne požiadavky 

spravidla viacnásobne. Splnené sú aj požiadavky v oblasti vedeckovýskumnej činnosti, 

ktorej výsledkom je okrem iného zhruba stovka citácií, z toho väčšina v časopisoch 

indexovaných vo Web of Science alebo SCOPUS. Doc. Machová vyškolila dosiaľ troch 

doktorandov. Dôležité v tomto smere je aj početné vedenie bakalárskych a diplomových 



projektov, ktoré odrážajú pedagogické a vedecké schopnosti uchádzačky a jej potenciál po 

vymenovaní za profesora. 

Pedagogická činnosť uchádzačky 
Ako vysokoškolská učiteľka pôsobila doc. Machová od roku 1985. Odvtedy viedla cvičenia 

vo viacerých predmetoch a prednášala viacero predmetov, ktoré poskytovalo jej 

pracovisko (Katedra technickej kybernetiky, neskôr Katedra kybernetiky a umelej 

inteligencie). Chcem zdôrazniť vysokú mieru inovatívnosti a pôvodnosti v činnosti 

uchádzačky. Viaceré predmety sama zaviedla. Tiež si zaslúži pozornosť široký odborný 

záber uchádzačky. Počas jej doterajšej kariéry pôsobila v predmetoch, ktoré typicky 

spadajú do informatiky, technickej kybernetiky, umelej inteligencie a konečne 

hospodárskej informatiky. I keď pre oblasť informatických vied, kde dochádza minimálne 

v poslednom polstoročí k závratnému rozvoju, nie je u odborníkov, v nej pôsobiacich, 

takáto šírka záberu výnimočná, samotná schopnosť dotyčného odborníka, v tomto 

prípade uchádzačky, sa neustále posúvať a udržiavať na úrovni medzinárodnej kvality 

a dokonca k rozvoju prispievať vlastnými pôvodnými výsledkami je obdivuhodná. Pre 

viaceré predmety, ktoré vyučuje,  vypracovala učebné texty (skriptá VŠ učebnice).  

Vedeckovýskumná tvorivá činnosť a dosiahnuté výsledky 
Docentka Machová vo svojej výskumnej činnosti systematicky vyhľadáva vedecké 

problémy, ktoré sú nielen aktuálne, ale vyriešenie ktorých má potenciál posúvať 

poznanie významným spôsobom. V súlade s potrebou a typickým vzorcom fungovania 

výskumníka v oblasti informatických vied publikovala uchádzačka tak na vedeckých 

konferenciách ako aj vo vedeckých časopisoch. Výsledky svojej vedeckovýskumnej 

aktivity publikovala ako autorka alebo spoluautorka 2 monografií, 32 článkov vo 

vedeckých časopisoch (v tom ADC=4, ADD=2, ADM=4, ADE=14) a na vedeckých 

konferenciách (v tom AFC=32, AFD=51). Dôležité je, že jej práce dosiahli významný 

medzinárodný ohlas (WoS=26, SCOPUS=102). Aj vzhľadom na citácie jej prác je zrejmé, 

že docentka Machová je dobre zapísaná v povedomí medzinárodnej vedeckej komunity a 

je v nej uznávanou osobnosťou. Takisto je oprávnené konštatovať, že uchádzačka 

vyškolila viacerých študentov, v prvom rade doktorandov a svojím inšpiratívnym 

pôsobením ovplyvnila ďalších kolegov, čím vytvorila okolo seba vlastnú školu. Toto 

tvrdenie opieram aj o moju dlhoročnú skúsenosť, keď som mal možnosť sledovať a 

diskutovať na vedeckých podujatiach vystúpenia uchádzačky alebo jej študentov.  

Stanovisko oponenta 
Na základe predložených dokumentov na záver konštatujem, že doc. Ing. Kristína 

Machová, PhD. spĺňa všetky požiadavky na vymenovanie profesorov podľa kritérií 

schválených vedeckou radou FEI TU v Košiciach. Vzhľadom k tomu odporúčam jej 

menovanie za profesorku v odbore hospodárska informatika. 

V Bratislave 15. mája 2021 

 

 

  

 


