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OPONENTSKÝ POSUDOK 
 

k žiadosti o vymenovanie za profesora doc. Ing. Romana Vodičku, PhD.  
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania  

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 
 

 

Oponentský posudok na vymenúvacie konanie za profesora doc. Ing. Romana 

Vodičku, PhD. v odbore habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov 

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby bol vypracovaný na základe menovania za 

oponenta predsedom Vedeckej rady a dekanom SvF TU v Košiciach, doc. Ing. 

Petrom Mésárošom, PhD. v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. Posudok 

som vypracoval po preštudovaní všetkých dodaných písomných podkladov v zmysle 

horeuvedených predpisov. 

Doc. Ing. Roman Vodička, PhD. ukončil Fakultu jadernú a fyzikálne inžiniersku 

ČVUT v Prahe v odbore Matematické inžinierstvo v roku 1993. V roku 1999 získal 

titul PhD. v odbore Aplikovaná mechanika na Strojníckej fakulte Technickej univerzity 

v Košiciach a v roku 2009 sa habilitoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky VŠB 

– Technická univerzita Ostrava za docenta v odbore Aplikovaná matematika. 

 

Hodnotenie pedagogickej činnosti 

 

Doc. Ing. Roman Vodička, PhD. pracoval od roku 1997 do roku 2003 na 

Katedre aplikovanej mechaniky Strojníckej fakulty TU v Košiciach ako vedecko-

výskumný pracovník. V rokoch 2003 až 2007 pôsobil na Katedre matematiky 

Stavebnej fakulty TU v Košiciach ako odborný asistent. V rokoch 2007 až 2019 bol 

vedúcim Katedry aplikovanej matematiky na Stavebnej fakulte TUKE, od roku 2010 

pôsobí ako docent na Ústave technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve 

Stavebnej fakulty TUKE.  

Počas svojho pôsobenia na Technickej univerzite v Košiciach vyučoval, resp. 

vyučuje predmety: Medzné stavy a lomová mechanika, Teória pružnosti, Statika, 

Pružnosť a pevnosť, Lomová mechanika a plasticita, Numerická matematika 

a matematická štatistika, Aplikovaná matematika, Matematická štatistika, Matematika 

I, Matematika II. Vypracoval koncepcie a zaviedol nové predmety Lomová mechanika 

a plasticita, Aplikovaná matematika, Matematická štatistika, bol, resp. je garantom 

predmetov Lomová mechanika a plasticita, Aplikovaná matematika, Numerická 
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matematika a matematická štatistika, Matematika I, Matematika II, Deskriptívna 

geometria, Matematická štatistika, viedol záverečné práce a bol členom štátnicových 

komisií. 

 Menovaný zabezpečuje vyššie uvedené predmety aj študijnou literatúrou. Je 

autorom, resp. spoluautorom jednej monografie, jednej učebnice a šiestich skrípt. 

Pod jeho vedením v súčasnosti študuje jeden doktorand a úspešne ukončili štúdium 

obhajobou dizertačnej práce dvaja doktorandi. 

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že doc. Ing. Roman Vodička, 

PhD. je erudovaným vysokoškolským pedagógom, ktorého pedagogická vyspelosť 

a osobnostná zrelosť vytvorili predpoklad pre uznanie jeho pedagogických 

schopností tak v Slovenskej republike ako aj v zahraničí. 

 

Hodnotenie vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti 

 

Doc. Ing. Roman Vodička, PhD. sa aktívne zapája do riešenia výskumných 

projektov grantových agentúr. Bol, resp. je zodpovedným riešiteľom  4 projektov 

VEGA a spoluriešiteľom 10 projektov VEGA. Bol spoluriešiteľom jedného projektu 

APVV, troch projektov v rámci Štrukturálnych fondov, ako aj členom špičkového tímu.  

Doc. Vodička aktívne spolupracuje so zahraničnými pracoviskami, hlavne 

s univerzitou v Seville. Pracoval, resp. pracuje na troch projektoch v Španielsku, 

získal niekoľko zahraničných štipendií, v rámci ktorých absolvoval v Španielsku 

niekoľkomesačné pobyty. Doc. Vodička realizoval prednášky a prednáškové pobyty 

v zahraničí, robil posudky publikácií a kvalifikačných prác a pravidelne robí posudky 

článkov pre zahraničné časopisy. 

 Vo svojej vedeckej a odbornej činnosti sa doc. Vodička zameriava 

predovšetkým na problematiku modelovania vzniku, šírenia a interakcie trhlín na 

rozhraniach a v materiáloch kompozitných konštrukčných prvkov. V oblasti 

výpočtovej mechaniky sa venuje mechanike kontaktu, mechanike poškodeného 

materiálu a lomovej mechanike. V oblasti aplikovanej matematiky sa orientuje na 

numerické metódy, variačné metódy pre inžinierske problémy a hraničné integrálne 

rovnice. V uvedenej oblasti vytvára vlastnú vedeckú školu prostredníctvom školenia 

doktorandov a orientuje na ňu svoju publikačnú činnosť. 

 Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti doc. Vodička publikoval 

a publikuje vo vedeckých časopisoch a aktívne prezentuje na vedeckých 

konferenciách v SR aj v zahraničí. Kvantitatívne parametre publikačnej činnosti (1 

vedecká monografia, 1 učebnica, šesť skrípt, 8 pôvodných vedeckých prác 

v domácich časopisoch, 29 pôvodných vedeckých prác v zahraničných časopisoch 

vo svetovom jazyku, z toho 21 prác v časopisoch indexovaných v databáze Current 

Contents) ukazujú prekročenie limitov požadovaných na menovanie za profesora na 

SvF TUKE. O kvalite výstupov vedecko-výskumnej činnosti doc. Vodičku svedčí 

citačný ohlas na jeho publikácie: 179 citácií v časopisoch a zborníkoch indexovaných 

v databázach Web of Science alebo SCOPUS.  

 Na základe uvedeného je možné konštatovať, že doc. Ing. Roman Vodička, 

PhD. svojou vedecko-výskumnou aktivitou získal renomé erudovaného vedeckého 

pracovníka a je odborne vyhranenou, vyzretou a uznávanou vedeckou osobnosťou 

na domácej aj medzinárodnej úrovni. 
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Záver 

Na základe vyššie uvedeného hodnotenia výsledkov pedagogickej, vedecko-

výskumnej, publikačnej a ostatnej činnosti doc. Ing. Romana Vodičku, PhD. je možné 

konštatovať, že menovaný je vyhranenou a vyzretou osobnosťou, výsledky jeho 

práce sú v odbornej verejnosti uznávané a pozitívne hodnotené a v odbore 

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby sa stal uznávanou pedagogickou 

a vedeckou  osobnosťou, tak na Slovensku ako i v zahraničí.  

Pedagogická činnosť a vedecké dielo doc. Ing. Romana Vodičku, PhD. ako 

celok a aj jeho časť po habilitácii za docenta, vykazujú výbornú pedagogickú 

a vedeckú erudíciu. Významné práce menovaného sú publikované v renomovanej 

recenzovanej vedeckej tlači a z podstatnej časti na medzinárodnom fóre. Z ich 

analýzy je možné identifikovať aj jeho veľmi dobré didaktické schopnosti.  

Na základe dôkladného preskúmania predložených podkladov a v súlade 

s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor, som toho názoru, že doterajšie dielo 

menovaného a jeho ohlas zodpovedajú požiadavkám na vymenovanie za profesora 

a preto 

odporúčam 

vymenovať doc. Ing. Romana Vodičku, PhD. za profesora  

v odbore habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov 

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. 

 

 

 

 

V Košiciach 30.9.2021   prof. Ing. Jozef BOCKO, CSc. 

 


