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Posudek podkladů předložených k žádosti o jmenování doc. Ing. Zuzany Murčinkové, PhD.  

za profesorku v oboru „Aplikovaná mechanika“ 

Autor posudku: prof. Ing. Radim HALAMA, Ph.D. 

 

Erudice a vědecko-výzkumná činnost 

Odborná a vědeckovýzkumná činnost doc. Ing. Zuzany Murčinkové, PhD. je v oboru „Aplikovaná mechanika“ 

zaměřena na oblast mechaniky materiálů, zejména kompozitních. Za mezinárodně vědecky významné lze 

považovat její práce věnované numerickému modelování kompozitů s krátkými vlákny, které jsou hojně 

citovány zahraničními výzkumníky. Homogenizace tohoto typu kompozitů pro teplotně-strukturální problémy 

je řešena efektivně s využitím poznatků z bezsíťových metod, metody konečných a metody hraničních prvků. 

Vědecké publikace doc. Ing. Zuzany Murčinkové, PhD. zahrnují vždy nezbytné prvky novosti a vědeckosti, což 

je patrné z dostupných publikovaných časopiseckých i konferenčních příspěvků. Je autorkou recenzované 

monografie Composite materials: Micro and Macro Behaviour, Numerical Simulation and Experiment, 

Applications in Mechanical Engineering publikované nakladatelstvím RAM-Verlag v roce 2018. Do svých 

výzkumných aktivit zapojuje řadu mladších kolegů, a studentů, které vede k aktivnímu podílu ve výzkumu i na 

řešení problémů průmyslové praxe. Uchazečka je autorkou a spoluautorkou celkem 12 článků v časopisech 

s impakt faktorem (z toho u 7 z nich je uvedená jako první autor), dále 16 článků v ostatních zahraničních 

časopisech (u 10 vedená jako první autor) a 5 článků v národních vědeckých periodicích. Ve sbornících 

zahraničních konferencí publikovala 19 konferenčních příspěvků (celkem 13 krát jako první autorka). 

Pravidelně prezentuje výzkum také na národních konferencích – dohromady 14 konferenčních příspěvků. Její 

vědeckou erudici dokládají zvané přednášky v Rakousku a Polsku a opakované pracovní stáže v zahraničí 

(Polsko, Česká republika). Uznání její erudice vědeckou komunitou dokládá například její členství v redakčních 

radách impaktovaných časopisů Advances in Mechanical Engineering (nakl. SAGE) a Materials (nakl. MDPI). 

Od roku 2017 je členkou vědecké rady Fakulty výrobních technologií se sídlem v Prešově (TU Košice). 

 

Pedagogická činnost 

Doc. Ing. Zuzana Murčinková, PhD. vykonává pedagogickou činnost na Katedře navrhování a monitorování 

technických systémů Fakulty výrobních technologií se sídlem v Prešově (TU Košice) již 23 let (8 roků od 

habilitace). Ve výuce se zaměřovala na následující předměty, ve kterých figuruje jako garantka, přednášející 
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nebo cvičící: Pružnosť a pevnosť I a II, 3D počítačové modeľovanie, Technická dokumentácia I a II, Inžinierska 

dokumentácia I a II, Analýza napäťových stavov na PC, Napäťové analýzy na PC, Počítačová grafika, Počítačové 

analýzy napäťových stavov technických systémov, Pevnostné analýzy napäťových stavov technických 

systémov, Pevnostné analýzy konštrukcií technologických zariadení, Modálna analýza. Řadu z nich vyučovala 

také v angličtině. Během svého působení zavedla 4 nové předměty a na zavedení dalších 4 se podílela nejméně 

50%. Při výchově studentů úspěšně vedla celkem 13 diplomových prací a 21 bakalářských. Byla školitelkou 2 

doktorandů, kteří úspěšně obhájili disertační práce (vždy do 4 let). Byla dosud spolugarantem tří studijních 

programů a podílela se významně na přípravě podkladů pro akreditaci 4 studijních programů. Uchazečka je 

autorkou nebo spoluautorkou 3 vysokoškolských učebnic a 4 skript, které potvrzují její velmi dobré didaktické 

schopnosti.  

 

Výzkumné projekty a spolupráce s praxí 

Doc. Ing. Zuzana Murčinková PhD. se významně podílela na zřízení dvou laboratoří. Uchazečka prokázala 

schopnosti vést úspěšně výzkumný team ve třech projektech zaměřených na výzkum kompozitních materiálů 

a struktur.  Dále působila jako spoluřešitelka tří projektů aplikovaného výzkumu, ve dvou projektech EU 

(Operační program Výzkum a vývoj), v 7 projektech VEGA a 5 projektech KEGA. Výsledky jejího výzkumu jsou 

úspěšně uplatňovány v technické praxi, což dokládá bohatý výčet zakázek se zaměřením na široké spektrum 

reálných problémů. 

 

Závěrečné vyjádření oponenta 

Podle mého názoru dosavadní dílo doc. Ing. Zuzany Murčinkové, PhD. a jeho ohlas odpovídá požadavkům na 

jmenování profesorkou v oboru inauguračního řízení „Aplikovaná mechanika“. Uchazečka splňuje všechna 

kritéria na jmenování profesorkou ve smyslu vyhlášky MŠVVaŠ č. 246/2019 Z.z. o postupu získávání 

vědeckopedagogických titulů docent a profesor, a také ve smyslu zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

a o změně a doplnění některých zákonů. Splňuje také Kritéria pro habilitační a inaugurační řízení na Strojnickej 

fakulte TU v Košiciach. Doporučuji tedy pokračování jejího inauguračního řízení před vědeckou radu fakulty. 

 

V Ostravě dne 18.3.2022. 

 

prof. Ing. Radim Halama, Ph.D. 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra aplikované mechaniky 330 


