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OPONENTSKÝ POSUDOK 
 

k žiadosti o vymenovanie za profesora doc. Ing. Romana Vodičku, PhD.  
v odbore  „Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby“ 

 

 

Oponentský posudok na inauguračné konanie Doc. Ing. Romana Vodičku, PhD. 

v odbore habilitačného konania a inauguračné konania „Inžinierske konštrukcie 

a dopravné stavby“ bol vypracovaný na základe menovania za oponenta 

predsedom Vedeckej rady a dekanom SvF TU v Košiciach, Doc. Ing. Peter Mésároš, 

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. 

 

Hodnotenie pedagogickej činnosti 

 

Doc. Ing. Roman Vodička, PhD. pôsobí v pedagogickom procese na SvF TU 

v Košiciach od roku 2003. Spočiatku pracoval ako odborný asistent na katedre 

Matematiky, a od roku  2007 bol vedúcim katedry Aplikovanej matematiky na Ústave 

technológie, ekonomiky a nanažmentu v stavebníctve. V roku 2010 bol vymenovaný 

za docenta v študijnom odbore Aplikovaná matematika. V súčasnosti pôsobí ako 

docent na Ústave technológie, ekonomiky a nanažmentu v stavebníctve SvF TUKE. 

Počas svojho pedagogického pôsobenia sa podieľal na realizácii všetkých druhov 

pedagogických aktivít. Viedol, resp. v súčasnosti vedie prednášky a cvičenia 

z predmetov Lomová mechanika a plasticita, Numerická matematika 

a matematická štatistika, Aplikovaná matematika, Matematická štatistika, 

Matematika I, Matematika II. Od roku 1998 do 2003 viedol cvičenia aj na SjF 

TUKE z predmetov Medzné stavy a lomová mechanika, Teória pružnosti, Statika, 

Pružnosť a pevnosť.  

Doc. Ing. Roman Vodička, PhD.  vypracoval koncepciu a zaviedol 3 nové 

vyučovacie predmety. Je garantom siedmich predmetov. Viedol štyroch študentov pri 

záverečných prácach. Viackrát bol členom komisie štátnych skúšok. Je školiteľom 

dvoch doktorandov a jeden doktorand úspešne ukončil štúdium pod jeho vedením. 

Menovaný zabezpečuje vyššie uvedené predmety aj študijnou literatúrou. Je 

autorom, resp. spoluautorom vysokoškolskej učebnice, jednej monografie a 6 

skrípt resp. Učebných textov.  
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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 zapájal do riešenia výskumných 

projektov grantových agentúr. Bol zodpovedným riešiteľom v štyroch projektoch 

VEGA, spoluriešiteľom 10-tich projektov VEGA a bol spoluriešiteľom v jednom APVV 

projekte. Okrem toho bol riešiteľom troch projektov financovaných zo štrukturálnych 

fondov. Je členom tímu v odbore Inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb SvF 

TUKE pod vedením Prof. S. Kmeťa, ktorý získal Cenu vedy a techniky z Ministerstva 

školstva, vedy výskumu a športu za rok 2016 v kategórii Vedecký tím roka. Okrem 

toho je veľmi aktívny v zahraničnej spolupráci s Universidad de Sevilla, Escuela 

Superior de Inginiera. Bol učastný na troch projektoch s nimi. Svoje vedecké 

výsledky prednášal na viacerých popredných zahraničných univerzitách 

a prestížnych vedeckých konferenciách. Jeho vedecký rozhľad využívajú viacerí 

editori CC časopisoch na recenzovanie zaslaných príspevkov do ich časopisov. 

 Vo svojej vedeckej a odbornej činnosti sa Doc. Ing. Roman Vodička, PhD.  

zameriava predovšetkým na problematiku odvodenia riadiacích rovníc viacerých 

fyzikálnych problemov mechaniky pevnej fázy. K tomu využíva variačné metódy. 

Hľadá riešenia pre odvodené riadiace rovnice a okrajové podmienky hlavne pomocou 

metódy hraničných integrálnych rovníc. Na ich riešenie vypracováva rôzne numerické 

postupy. Následne vypracované numerické riešenia aplikuje hlavne do lomovej 

mechaniky. Venoval sa aj rozpracovaniu metodík na odstránenie neinvertovateľnosti 

matíc systémov BIE na jednotnom teoretickom základe. V uvedenej oblasti vytvára 

vlastnú vedeckú školu aj prostredníctvom školenia doktorandov a orientuje na ňu 

významnú časť svojej publikačnej činnosti. 

 Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti Doc. Roman Vodička publikoval 

vo vedeckých časopisoch a aktívne ich prezentuje na vedeckých konferenciách v SR 

aj v zahraničí. Kvantitatívne parametre publikačnej činnosti: 1 vedecká monografia 

doma, 1 vysokoškolská učebnica, 6 skriptá a učebné texty, 21 vedeckých prác 

v zahraničných karentovaných časopisoch, 15 v zborníkoch v nekarentovaných, 4 vo 

recenzovaných vedeckých zborníkoch a  67 z konferencií doma a v zahraničí. Tým 

prekračuje limity požadované na menovanie za profesora na SvF TUKE. O kvalite 

výstupov vedecko-výskumnej činnosti doc. Vodičku svedčí citačný ohlas na jeho 

publikácie: má 179 WoS citácií a z toho najcitovanejšia práca ma 40 citácií.  

 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. 

 

 

Záver 
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Na základe vyššie uvedeného hodnotenia výsledkov pedagogickej, vedecko-

výskumnej publikačnej a ostatnej činnosti Doc. Ing. Roman Vodička, 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. Roman Vodička, PhD.  

vykazujú mimoriadnu pedagogickú a vedeckú erudíciu. Významné práce 

menovaného sú publikované v prestížnych zahraničných CC časopisoch. Veľmi 

aktívne sa zapája do medzinárodnej vedeckej spolupráce. 

Z predložených dokumentov, výsledkov vedeckej a pedagogickej činnosti 

inauguranta, ale aj na základe osobných kontaktov s ním konštatujem, že v osobe 

doc. Vodičku ide o skúseného, pracovitého, skromného a zodpovedného vedecko-

pedagogického pracovníka schopného riadiť akademický tím nielen po odbornej, ale 

aj po ľudskej stránke. 

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 „Inžinierske 

konštrukcie a dopravné stavby“. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 5. 8. 2021    prof. Ing. Ján Sládek, DrSc. 

 


