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OPONENTSKÝ POSUDOK  

PRE VYMENÚVACIE KONANIE 
 

 

INAUGURANT:      DOC. ING. MAREK KOČIŠKO, PHD. 

PRACOVISKO:                   TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, 

KATEDRA POČÍTAČOVEJ PODPORY 

VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

ODBOR INAUGURÁCIE:  VÝROBNÉ TECHNOLÓGIE 

  

Oponentský posudok pre vymenovanie doc. Ing. Mareka Kočiško, PhD. profesorom v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania „výrobné technológie“ som vypracoval v 

zmysle § 5 ods. 6 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania 

vedeckopedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a na 

základe pokynov pána dekana Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove 

Dr.h.c. prof. Ing. Jozefa Zajaca, CSc. a na základe predložených podkladov. 

 

Pri vypracovaní posudku som vychádzal z informácií z predložených materiálov 

požadovaných pre vymenúvacie konanie profesorom a z osobných poznatkov o vedeckej 

a pedagogickej činnosti doc. Ing. Mareka Kočiška, PhD., ktoré boli dodané v súlade so 

schválenými kritériami pre vymenovanie profesorov a docentov Vedeckou radou Fakulty 

výrobných technológií, Technickej univerzity v Košiciach. 

Doc. Ing. Marek Kočiško, PhD. je absolventom Fakulty výrobných technológií TUKE so 

sídlom v Prešove. Inžinierske štúdium ukončil v roku 2001 v odbore všeobecné strojárstvo. 

Doktorandské štúdium ukončil v roku 2004 na tej istej fakulte v odbore Strojárske 

technológie a materiály.  

Habilitačné konanie úspešne absolvoval v roku 2013 na Fakulte výrobných technológií TUKE 

so sídlom v Prešove v odbore Výrobné technológie. Na fakulte pôsobí od roku 2004 v 

rôznych pozíciách (odborný asistent, docent a vedúci katedry). 
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ZHODNOTENIE PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 

 

Doc. Ing. Marek Kočiško, PhD., už viac ako 20 rokov pedagogicky pôsobí na Fakulte 

výrobných technológií, Technickej univerzity v Košiciach.  

Po celú dobu pôsobenia na univerzite (od roku 2001 do súčasnosti) zabezpečoval výučbu ako 

odborný asistent a neskôr docent, viedol cvičenia a neskôr prednášky z predmetov: Robotika, 

CA Technológie II, Simulácia výrobných systémov, Technológia automatizovanej výroby, 

Simulácia technologických procesov, Inžinierske analýzy v technickej praxi, Projekt 

z počítačovej podpory výrobných technológií, Technologickosť konštrukcie. 

Neskôr to boli odborné predmety ako napríklad Simulácia procesov a systémov, Informačné 

technológie vo výrobe, Reverzné inžinierstvo, Technológie virtuálnej reality, Úvod do 

počítačovej podpory výrobných technológií a Počítačom podporovaná výroba. 

Od roku 2014 je spolugarantom študijného programu „Počítačová podpora výrobných 

technológií“ na Fakulte výrobných technológií, Technickej univerzity v Košiciach – 

doktorandské štúdium, denná a externá forma.  

Podieľal sa na vypracovaní koncepcie a zavádzaní až 24 nových predmetov na katedre 

počítačovej podpory výrobných technológií. Zároveň je garantom štyroch nových  predmetov 

v inžinierskom štúdiu a štyroch predmetov v bakalárskom štúdiu. 

V rokoch 2010 - 2020 bol členom a predsedom komisií pre štátne skúšky na FVT TUKE v 

inžinierskom a bakalárskom štúdiu v študijnom programe Výrobné technológie. Od roku 2015 

je členom komisií pre štátne skúšky pre denné a externé doktorandské štúdium v študijnom 

odbore 2307 Strojárske technológie a materiály. Od roku 2015 je členom štátnicovej komisie 

pre denné a externé bakalárske a inžinierske štúdium na Strojníckej fakulte ŽU v Žiline. 

Súčasťou jeho pedagogických činností je vedenie diplomových prác (44) a bakalárskych prác 

(17). Pod jeho vedením zároveň úspešne ukončili štúdium 5 študentov doktorandského štúdia 

a jeden úspešne absolvoval dizertačnú skúšku.  

O kvalite jeho pedagogických činnosti svedčia aj dve vyžiadané zahraničné a dve domáce 

prednášky. Podieľal sa aj na inovácií a vypracovaní novej koncepcie študijného programu 

Počítačová podpora výrobných technológií a participoval na získaní certifikátu EUR ACE pre 

študijný program tento študijný program. 

Bol riešiteľom a spoluriešiteľom až 13 pedagogických projektov a výskumných úloh. Z toho 

4 projekty boli riešené v rámci  projektov zo štrukturálnych fondov, operačný program 

vzdelávanie a 9 projektov KEGA, kde na dvoch projektoch KEGA bol vedúcim projektu. 

Všetky uvedené pedagogické aktivity svedčia o významnom pedagogickom raste a 

významnom príspevku k rozvoju pedagogiky na pracovisku. 
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ZHODNOTENIE VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

 

Publikačná činnosť inauguranta súvisí s pedagogickou a vedecko-výskumnou činnosťou. 

Publikačné aktivity doc. Kočiška sa opierajú o plodnú vedecko-výskumnú činnosť 

v domácich aj zahraničných časopisoch, ako aj v zborníkoch svetových a domácich 

vedeckých konferencií.  

Zásadné výsledky vedecko-výskumných aktivít boli publikované v dvoch vedeckých 

zahraničných monografiách a v 11 karentovaných časopisoch. Zároveň je autorom 3 

vysokoškolských učebníc a 2 učebných textov. Vedecké práce v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science a  SCOPUS predstavujú 18 prác. Počet prác 

publikovaných na zahraničných konferenciách je 31 a na domácich konferenciách je 53 

(celkovo 198 evidovaných výstupov). 

Kvalita prác je dokumentovaná bohatým citačným ohlasom, kde počet citácií mnohonásobne 

prevyšuje požadované kritériá. Doc. Kočiško má evidovaných 302 citácií, z toho 174 

 registrovaných v databáze WoS (h-index = 8). 

Výskumná činnosť v predmetnej oblasti bola predmetom až 13 projektov VEGA, kde tri 

projekty viedol ako zodpovedný riešiteľ. Bol riešiteľom štyroch projektov APVV (1 x vedúci 

riešiteľ, 3 x spoluriešiteľ). Zúčastnil sa na riešení 8 projektov v rámci EŠF, z toho na dvoch 

ako projektový manažér. Pre priemyselnú prax, najmä formou expertíz, realizoval 15 

projektov. Doposiaľ je riešiteľom, resp. spoluriešiteľom aj 9 projektov KEGA.  

Jeho schopnosti prinášať nové technické riešenia vyúsťujú do šiestich úžitkových vzorov. 

Veľmi cenná je aj výrazná spolupráca s domácimi a zahraničnými partnermi z praxe, kde 

participoval na riešení 14 spoločných výskumných úloh. 

Doc. Kočiško je známou osobnosťou o čom svedčia uskutočnené pozvané prednášky ako aj 

členstvo vo vedeckých výboroch konferencií. Odborná zdatnosť a uznanie uchádzača sa 

potvrdili i recenznou činnosťou pre odborné a vedecké publikácie, aktívnou činnosťou pri 

recenzovaní zahraničných indexovaných časopisoch a konferencií ako aj počtom 

zrealizovaných prednáškových pobytov v zahraničí. 

 

CELKOVÉ ZHODNOTENIE 

 

Na základe posúdenia predložených podkladov a vyššie uvedeného zhodnotenia aktivít a 

výsledkov doterajšieho pôsobenia inauguranta na poli pedagogiky a vedy, môžem 

zodpovedne koštatovať, že doc. Kočiško je váženou, známou a uznávanou osobnosťou vo 

svojom odbore, v ktorom prebieha inauguračné konanie. Je expertom na vysokej úrovni 

ako z hľadiska vedecko-výskumného, tak aj z hľadiska pedagogického,  s bohatými 

skúsenosťami v odbore nielen v národnom ale aj vo svetovom meradle, o čom svedčí aj 

niekoľko ocenení, ktoré za svoju činnosť získal. 

Uvedené fakty presahujú požadované kritériá na vysokoškolského profesora a vytvárajú 

vhodné predpoklady pre menovanie doc. Kočiška profesorom vo vednom odbore Výrobné 

technológie. 
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Vedecká práca doc. Kočiška je zameraná na oblasť Reverzného inžinierstva a jeho 

implementácie do konceptu Priemysel 4.0. Vedecké práce, s ktorými mal možnosť zoznámiť 

sa, patria pod odbor inaugurácie a jednoznačne preukazujú značnú vedeckú erudíciu. Uvedené 

práce boli patričnou formou publikované v známych recenzovaných vedeckých a odborných 

časopisoch v zahraničí aj doma. Citačné odkazy na tieto práce svedčia o uznaní domácou i 

zahraničnou vedeckou komunitou.   

Doc. Ing. Marek Kočiško, PhD., je vedecko-pedagogickým pracovníkom so schopnosťou 

pracovať vo výskumnom tíme a viesť ho. Preukázal to ako projektový manažér, zodpovedný 

riešiteľ a spoluriešiteľ pri riešení úloh dosiahnutím viacerých výsledkov, ktoré sú akceptované 

doma i v zahraničí, pričom ich platnosť bola úspešne potvrdená i v reálnej technickej praxi.  

Téma inauguračnej prednášky sumarizuje niekoľkoročné pedagogické pôsobenie inauguranta 

ako aj výsledky jeho výskumu. Obsahovú náplň inauguračnej prednášky s názvom 

„Implementácia technológie reverzného inžinierstva do konceptu Priemysel 4.0“ budem 

hodnotiť po jeho vystúpení pred Vedeckou radou FVT so sídlom v Prešove.  

OTÁZKY DO DISKUSIE 

1. Ako významný je transfer poznatkov z oblasti reverzného inžinierstva pre riešenie 

úloh v technickej praxi? 

 

Na základe uvedených skutočností, v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ o habilitácii docentov 

a menovaní profesorov č. 246/2019 Z. z. vyslovujem kladné stanovisko k pokračovaniu 

vymenúvacieho konania na menovanie za profesora a 

odporúčam, aby doc. Ing. Marek Kočiško, PhD. bol menovaný profesorom 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

Výrobné technológie 

 

 

 

V Trnave, 26.8.2021             Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc. 

                   oponent 


