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OPONENTSKÝ POSUDEK 

 

k profesorskému řízení doc. Ing. Romana Vodičky, PhD.  

v oboru  „Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby“ 

 
 

 

Předložený oponentský posudek k inauguračnímu řízení Doc. Ing. Romana Vodičky, PhD. v oboru 

„Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby“ byl vypracován na základě jmenování oponentem 

předsedou Vědecké rady a děkanem SvF TU v Košicích, Doc. Ing. Peter Mésárošem, 

PhD., v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky č. 

246/2019 Z. z. o postupu udělování vědecko-pedagogických a umělecko-pedagogických titulů 

docent a profesor. Posudok jsem vypracoval po prostudovaní veškerých dodaných písomných 

podkladů ve smyslu výše uvedených předpisů. 

 

 

Pedgogická činnost 

 

Doc. Ing. Roman Vodička, PhD.  Má rozsáhlou a velmi pestrou pedagogickou praxi na stávajícím 

pracovišti, Stavební fakultě Technické university Košice. Zahrnuje přednášky i cvičení v základních i 

specializovaných kurzech matematiky včetně deskriptivní geometrie, statistiky, numerické 

matematiky, pružnosti, a mechaniky. Podílel se také na vypracování jejich koncepce a na zavedení 

nových předmětů jako Lomová mechanika a plasticita. Za velmi cenné považuji jeho vedení 

diplomových prací na zajímavá témata, jako „Programové prostredie pre metódu hraničných prvkov“, 

„Analýza napäťových a deformačných veličín na porušenom rozhraní vo vybraných spriahnutých 

konštrukčných prvkoch“, nebo „Analýza napäťových a deformačných veličín na porušenom rozhraní 

vo vybraných spriahnutých konštrukčných prvkoch“. V poslední době vedl také zajímavou a 

úspěšnou doktorskou práci,  které se prosadila ve studentské vědecké soutěži. Evidentně zde uplatnil 

svoji mimořádnou erudici v kombinaci matematiky a mechaniky. Podle názoru oponenta tak docent 

Vodička splňuje požadavky stanovené zákonem na pedagogickou prexi a činnost profesora.  
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Vědeckovýzkumná činnost 

 

Doc. Vodička byl aktivní a úspěšný v grantových soutěžích. Byl zodpovědným řešitelem čtyř projektů 

VEGA a spoluřešitelem dalších 10-ti projektů VEGA. Cenná je jeho činnost v týmu pracujícím v oboru 

Inžinýrské konstrukce a dopravních stavby SvF TUKE pod vedením Prof. S. Kmeťa, který získal 

Cenu vedy a techniky z Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu za rok 2016 v kategorii 

Vědecký tým roku. Je aktivní také v mezinárodní spolupráci sejména s universitou v Seville. Své 

výsledky presentoval na řadě vědeckých konferencí, kde jsem měl také příležitost se s nimi alespoň 

částečně seznámit. 

 Vo své vědecké a odborné činnosti využívá Doc. Vodička své hluboké znalosti moderní 

aplikované matematiky, zejména variačních metod a hraničních integrálních rovnic, k řešení 

zajímavých a obtížných problémů motivovaných inženýrskou praxí. Velmi úspěšné byly už jeho první 

práce o invertibilitě operátorů a řešitelnosyti oprátorových rovnic, které získaly přes 40 nevlastních 

citací a citují se dodnes. Pozdější práce se věnují delaminaci, kontaktní mechanice, porušení atd. 

Řada výsledků byl publikována v prestižních časopisech hodnocených v Q1 či dokonce v D1 (v první 

čtvrtině či dokonce v první desetině nejlepších časopisů v oboru), jako na příklad inženýrské časopisy 

International Journal of Solids and Structures nebo International Journal of Fracture,  matematicko-

inženýrské časopisy Engineering Analysis with Boundary Elements nebo International Journal for 

Numerical Methods in Engineering, nebo kvalitní matematické časopisy jako SIAM Journal on 

Applied Mathematics či Applied Mathematics and Computation. Ohlas těchto prací vyjadřuje přes 

dvě stě nevlastních citací a odpovídající Hirshův index je roven osmi. Z těchto dat jasně vyplývá, že 

Doc. Vodička je významnou vědeckou osobností a splňuje požadavky kladené zákonem na 

jmenování profesora. 

 

 

Závěrečné hodnocení 

 

Na základě výše uvedeného hodnocení výsledků pedagogické, vědecko-výskumné, publikační 

a ostatní činnosti Doc. Ing. Roman Vodičky, PhD.  konstatuji, že jmenovaný je vyhraněnou a vyzrálou 

osobností, výsledky jeho práce jsou v odborné veřejnosti uznávané a pozitívně hodnocené a v oboru 

„Inžinýrské konstrukce a dopravní stavby“ se stal uznávanou pedagogickou a vědeckou  osobností, 

a to jak na Slovensku, tak v zahraničí.  

. 

Po zevrubném přezkoumání předložených podkladů a v souladu s Vyhláškou Ministerstva školství, 

vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky č. 246/2019 Z. z. o postupu získávání vědecko-

pedagogických titulů a umělecko-pedagogických titulů docent a profesor jsem přesvedčen, že 

stávající práce jmenovaného a jeho ohlas odpovídají požadavkům na jmenování profesorem a proto 

 

Doporučuji 

 

jmenovat doc. Ing. Romana Vodičku, PhD.  profesorem v oboru „Inžinierske konštrukcie 

a dopravné stavby“. 

 

 

 

 

 

V Ostravě, 1. 10. 2021    prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc. 

https://www.scopus.com/sourceid/14398?origin=resultslist

