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 Oponentní posudek na jmenovací řízení profesorem doc. Ing. Marka Kočiška, PhD. byl 

vypracován na pokyn pana děkana Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove 

Dr. h. c. prof. Ing. Jozefa Zajaca, CSc. jmenovacím dopisem. Posudek byl zpracován na základě 

předložených podkladů, veřejně dostupných informací z databází vědeckých prací a osobních 

poznatcích o vědecko-výzkumných a pedagogických aktivitách uchazeče o jmenovací řízení. Při 

hodnocení jsem vycházela z podmínek nastavených kritérií na získání titulu profesor na FVT TUKE so 

sídlom v Prešove a kritérií TUKE. 

Uchazeč doc. Ing. Marek Kočiško, PhD. je absolventem Fakulty výrobných technológií TUKE se 

sídlem v Prešově, přičemž inženýrské studium zakončil v roce 2001 v oboru všeobecného strojírenství 

se zaměřením Počítačová podpora výrobních technologií, v roce 2004 získal titul PhD. v oboru 

Strojírenské technologie a materiály. Vědecko-pedagogický titul získal v roce 2013 v oboru Výrobní 

technologie. Na fakultě působí jakožto akademický pracovník od roku 2004 v pozici odborného 

asistenta na Katedře výrobních technologií, následně od roku 2014 na pozici docenta a vedoucího 

Katedry počítačové podpory výrobních technologií FTV TUKE so sídlom v Prešově. 

 

Hodnocení pedagogické činnosti 

Pedagogická činnost doc. Ing. Marka Kočišky, PhD.  byla započata na FTV TUKE so sídlom 

v Prešově již v akademickém roce 2001/2002 vedením cvičení v předmětech Robotika a CA 

technológie II.  V současné době vede přednášky 5ti předmětů v magisterských i bakalářských 

studijních programech, a to Počítačové modelovanie, Simulácie procesov a systémov, Počítačom 

podporovaná výroba, Informačné technológie vo výrobe, Počítačová analýza procesních dát. 

Významnou měrou se podílel na vypracování koncepcí a zavedení nových předmětů na KVT FVT TUKE  

v rámci studijního oboru Výrobné technológie v celkovém počtu 24 předmětů.  

Doc. Ing. Marek Kočiško, PhD. je garantem 8 předmětů pro inženýrský i bakalářský stupeň 

studia. Podílel se jako autor či spoluautor na přípravě 6 pracovních materiálů pro studenty z oblasti 

počítačové podpory výrobních technologií, simulace výrobních systémů a procesů, počítačových sítí a 
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SW Solid Edge. Od roku 2014 se uchazeč podílel na přípravě podkladů pro akreditaci studijních 

programů na FVT, jakožto spolugarant studijního programu Počítačová podpora výrobných 

technológií pro bakalářský, inženýrský a doktorský studijní stupeň v denní i externí formě studia 

působí až do současnosti. Během své pedagogické praxe vedl 29 bakalářských a 68 inženýrských 

závěrečných prací tématicky náležejících do oboru výrobních technologií. Pod jeho školitelským 

vedením úspěšně obhájilo 5 studentů svá disertační témata a 1 student má vykonanou statní 

disertační zkoušku.  

Velmi kladně hodnotím aktivitu uchazeče při řešení vzdělávacích projektů, které přispívají ke 

zkvalitnění vzdělávacího procesu na KVT FVT TUKE.  O uznání pedagogických zkušeností a odborných 

kvalit domácím i zahraničním univerzitním prostředím a průmyslovou praxí svědčí vyžádané 

přednášky a aktivity v komisích na státních závěrečných zkouškách. V letech 2010 – 2020 byl členem 

a předsedou komisí pro státní závěrečné zkoušky na FVT TUKE v inženýrském a bakalářském studiu ve 

studijním programu Výrobné technológie. Od roku 2014 je členem komisí a oponentem disertačních 

prací pro denní i externí doktorské studium ve studijním oboru 2307 Strojárke technológie a 

materiály.  Od roku 2015 je členem státnicové komise pro denní a externí bakalářské i inženýrské 

studium na Strojníckej fakulte ŽU v Žiline. Dále od rok 2014 je členem komisí a oponentem 

disertačních prací pro denní i externí doktorské studium ve studijním oboru 5.2.14 Automatizácia na 

Strojníckej fakulte TUKE.   

 

Hodnocení vědecko-výzkumné činnosti 

Výsledky vědecko-výzkumné činnosti uchazeče jsou velmi rozsáhlé a jsou směřovány do 

oblasti výrobních technologií. Výstupy jsou prezentované veřejnosti v řadě domácích i zahraničních 

publikacích, které počtem převyšují stanovená kritéria pro inaugurační řízení FVT TUKE a kritéria 

TUKE. Zásadní výsledky vědecko-výzkumných aktivit uchazeč publikovat v 11 pracích v zahraničních 

karentovaných časopisech, 23 prací v zahraničních nekarentovaných časopisech, 14 prací v domácích 

nekarentovaných časopisech, 31 příspěvcích na zahraničních vědeckých konferencích. Uchazeč je 

autorem 2 vědeckých monografií vydaných zahraničním vydavatelstvím, 3 vysokoškolských učebnic 

vydaných v domácím vydavatelství, 2 skript a učeních textů. 

Vědecko-výzkumná činnost doc. Ing. Marka Kočiška, PhD. je sledovaná odbornou veřejností 

nejen na Slovensku, ale také v zahraničí. Svědčí o tom řada citací a ohlasů v časopisech a databází 

informací. Z celkových 302 citačních ohlasů je 174 v zahraničních publikacích v databázi WoS, 216 

v zahraničních časopisech a 29 v domácích časopisech. 

Za mezinárodní úspěch lze považovat nejen pozvané přednášky domácí i zahraniční, citace 

publikací, ale také vedení 2 projektů KEGA a spoluřešitelství 7 dalších projektu KEGA, dále řešení 

4 projektů z Operačního programu Vzdělávání. Tímto uchazeč prokazuje svoji schopnost vést vědecký 

tým a pracovat týmově. Řada jeho výsledků je navázána na praxi a byla v ní i ověřena. 

Výsledky dlouhodobě aktivní vědecké činnosti doc. Ing. Marka Kočiška, PhD. jsou přínosem 

v daném oboru inauguračního řízení, jsou uznávané a akceptované vědeckou komunitou. 
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Uchazeč je členem Vědecké rady FTV TUKE so sídlom v Prešově již od roku 2014 a členem 

Rady kvality FTV TUKE so sídlom v Prešově, současně působí v pozici vedoucího katedry počítačovej 

podpory výrobných technológií FVT TUKE. 

 

Na základě jmenovacího listu děkana Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom 

v Prešove uvádím odpovědi na požadované dotazy.  

Vědecké dílo uchazeče jako celek nepochybně prokazuje jeho vědeckou erudici. Uchazeč je 

mimořádně aktivní také po období habilitace. 

Klíčové výsledky své vědecko-výzkumné práce uchazeč publikoval v karetovaných časopisech, 

na předních odborných konferencích v zahraničí před mezinárodní veřejností. Množství 

publikovaných prací překračují inaugurační kritéria stanovené FVT TUKE. 

Zveřejněné učební texty a monografie, kterých je uchazeč autorem či spoluautorem, potvrzují 

vynikající didaktické schopnosti uchazeče předávat své poznatky studentům a specialistům v oblasti 

výrobních technologií. 

Pedagogické aktivity uchazeče jsou velmi rozsáhlé již od roku 2001 na mateřské fakultě a 

vykazují mimořádnou úroveň. Výrazně se podílel a nadále podílí na akreditačních procesech při 

přípravě koncepce a zavádění nových studijních programů. Uchazeč úspěšně dovedl k obhajobě řadu 

bakalářských, inženýrských a 5 studentů doktorského studia. 

Uchazeč významným způsobem přispívá k rozvoji vzdělávání a vědy řešením široké řady 

grantových projektů, kde potvrzuje svou schopnost vést akademický tým a dosahovat stanovených 

cílů. Schopnosti vést tým potvrzuje také zastávaná funkce vedoucího Katedry počítačové podpory 

výrobních technologií FTV TUKE so sídlom v Prešově. 

 

Otázky do diskuze: 

1. Uveďte, v souladu s jakými trendy vývoje výrobních technologií máte zájem dále rozvíjet svou 

vědeckou školu. 

2. Uveďte Vaše představy o dalším rozvoji studijního oboru Výrobné technológie na FVT TUKE so 

sídlom v Prešove. 

 

 

Závěrečné zhodnocení 

 

Na základě výše uvedených skutečností konstatuji, že uchazeč doc. Ing. Marek Kočiško, PhD. 

je známou pedagogickou a vědeckou osobností s mimořádně vysokým počtem výsledků a výstupů 

v oblasti svého odborného působení. Dlouhodobě se podílí na vzdělávání, rozvoji vědy a výzkumu, 

přičemž pro svou práci využívá získané teoretické poznatky a zkušenosti z vědecko-výzkumné 

činnosti. Dílo uchazeče a jeho ohlas odpovídají požadavkům na jmenování profesorem.  

 

Při zohlednění jeho všech pedagogických i vědeckých aktivit, naplnění kritérií pro jmenování 

profesorem na Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove, dále ve smyslu vyhlášky 



 
4 

Ministerstva školství Slovenské republiky č. 246/2019 Z. z. o postupu získávání vědecko-

pedagogických tutilů a umělecko-pedagogických titulů docent a profesor si dovoluji konstatovat, že  

 

doporučuji po úspěšném inauguračním řízení jmenovat 

doc. Ing. Marka Kočiška, PhD. profesorem v oboru „Výrobné technológie“. 

  

 

 

V Ostravě dne 18. 7. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

……...…………………………..…………….. 
prof. Ing. et Ing. Mgr. Jana PETRŮ, Ph.D. 

Fakulta strojní VŠB – TU Ostrava 


