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OPONENTSKÝ POSUDOK
k žiadosti doc. Ing. Aleny Sičákovej, PhD o vymenovanie za profesorku v odbore
habilitačného konania a inauguračného konania „stavebníctvo“

Oponentský posudok na vymenúvacie konanie za profesorku v odbore stavebníctvo
som pre doc. Ing. Alenu Sičákovú, PhD. vypracoval na základe menovania za oponenta
dekanom Stavebnej fakulty TU v Košiciach, doc. Ing. Petrom Mesárošom, PhD. v súlade
s vyhláškou MŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov
a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. Posudok som vypracoval na základe
dodaného komplexného písomného dokumentu – žiadosti menovanej o začatie
inauguračného konania.
1. Hodnotenie pedagogickej činnosti
Doc. Ing. Alena Sičáková, PhD. pôsobí v pedagogickom procese na SvF TU v Košiciach od
roku 1996 až doteraz. V roku 2004 ukončila doktorandské štúdium na Stavebnej fakulte TU
v Košiciach vo vednom odbore 36-03-9 technológia stavieb. V roku 2010 bola vymenovaná za
docentku v študijnom odbore 5.2.8 stavebníctvo. Počas svojho pedagogického pôsobenia sa
podieľala na realizácii všetkých druhov pedagogických aktivít (cvičenia, prednášky, vedenie
bakalárskych, diplomových a dizertačných prác). Vypracovala koncepcie a zaviedla 10 nových
predmetov v slovenskom a anglickom jazyku zameraných na materiálové inžinierstvo
(kompozitné materiály, stavebné materiály) a skúšobníctvo. Je garantkou študijného
programu doktorandského štúdia pod názvom Teória technológie a riadenia v stavebníctve
v dennej i externej forme štúdia v slovenskom i anglickom jazyku. V I. stupni garantuje
predmety Stavebné materiály, Materiálové inžinierstvo, Bakalárska práca, v II. Stupni
garantuje predmety Kompozitné materiály, Skúšobníctvo, Diagnostika stavebných konštrukcií,
Diplomový seminár a v III. Stupni garantuje predmet Diagnostika a skúšobníctvo. Celkovo
úspešne viedla 14 bakalárskych, 23 diplomových a 2 dizertačné práce. Je členkou 4 komisií
štátnych skúšok v inžinierskom stupni a členkou komisie pre doktorandské štúdium 5.2.8
stavebníctvo. Je školiteľkou doktorandského štúdia pre 2 študijné programy: Teória
technológie a riadenia v stavebníctve a Environmentálne inžinierstvo. Celkovo viedla 6 prác
ŠVOČ, získala 1. miesto vo fakultnom kole a cenu literárneho fondu. Svoju pedagogickú činnosť
podporila aj vydaním 1 monografie, 4 vysokoškolských učebníc a 6 skrípt. Ako docentka
pedagogicky pôsobí na SvF 10 rokov. Pri svojej pedagogickej práci využíva aj praktické
skúsenosti získané v PREFE, š.p. Košice v rokoch 1989 až 1993 a ako expertka SNAS pri
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posudzovaní skúšobných a kalibračných laboratórií. Na základe vyššie uvedeného je možné
konštatovať, že doc. Ing. Alena Sičáková, PhD. je uznávanou vysokoškolskou pedagogičkou
s vysokými predpokladmi pre uznanie jej pedagogických schopností doma i v zahraničí.
2. Hodnotenie vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti
Doc. Ing. Alena Sičáková, PhD. sa počas celého pôsobenia na SvF TU v Košiciach aktívne
zapájala tak do riešenia výskumných projektov grantových agentúr, ako aj do riešenia
inžinierskych a technických diel v rámci hospodárskej činnosti fakulty. Jej výskumné zameranie
bolo a je orientované na stavebné hmoty a ich zložky, technológiu výroby stavebných
materiálov, aspekty kvality stavebných materiálov a využitie druhotných surovín energetických odpadov vo väzbe na koncepciu udržateľného rozvoja. Jej vedecká škola
v súčasnosti je orientovaná na prienik technických, technologických, ekonomických
a environmentálnych aspektov vývoja a výroby stavebných materiálov z pohľadu
udržateľnosti v systéme vzdelávanie–výskum-inovácie. Aktuálnosť riešenia danej
problematiky sa prejavila aj získaním viacerých vedeckých projektov. Doc. Ing. Alena Sičáková,
PhD. na národnej úrovni bola zodpovednou riešiteľkou 3 a spoluriešiteľkou 7 projektov VEGA
a zodpovednou riešiteľkou jedného a spoluriešiteľkou 2 projektov KEGA. Aktívne sa zapojila
do 6 medzinárodných projektov (2x zodpovedný riešiteľ, 4x spoluriešiteľ), a 6 projektov zo
štrukturálnych fondov (2x zodpovedný riešiteľ, 4x spoluriešiteľ). Na báze podnikateľskej
činnosti a znaleckých posudkov má celkovo 22 výstupov, preložila 6 technických noriem
zameraných na skúšanie cementov a keramické obkladové prvky. Vypracovala niekoľko
posudkov projektov VEGA (8), posudkov zahraničných (2), habilitačných prác (2), príspevkov
v kategórii SCOPUS (49) a viacerých časopiseckých a konferenčných článkov. Bohatá je jej
publikačná činnosť. K najvýznamnejším patria pôvodné práce v karentovaných (CC)
a indexovaných časopisoch WOS a SCOPUS: 7 príspevkov v kategórii A s IF viac ako 0,39, 8
príspevkov v kategórii SCOPUS, 43 príspevkov v domácich časopisoch a v recenzovaných
vedeckých zborníkoch. Na publikačnej činnosti menovanej sa prejavila jej významná vedeckovýskumná činnosť. Všetky výstupy, ako aj ohlasy sú v inauguračnom spise prehľadne
evidované s možnosťou ich verifikácie. O vysokej vedeckej úrovni docentky svedčí aj veľký
počet ohlasov doma a najmä v zahraničí. Z celkového počtu 225 citácií v časopisoch
a zborníkoch indexovaných v databáze WOS alebo SCOPUS je 13 v domácich časopisoch a 142
v zahraničných časopisoch. Všetky kritériá na vymenúvanie profesorov pani docentka spĺňa
a v oblasti výstupov v kategórii A a ohlasov vysoko prekračuje. O jej vedeckej škole svedčí aj
to, že jej úspešní doktorandi už počas štúdia mali niekoľko významných publikačných výstupov
v kategórii A a zahraničných ohlasov. Doc. Ing. Alena Sičáková, PhD. svojou doterajšou
vedecko-výskumnou prácou, publikačnými výstupmi a ohlasmi na jej vedecké výstupy
potvrdila kvality kladené na vedeckého pracovníka vo funkcii profesora. Rád by som položil
menovanej otázku: Aké svetové trendy možno očakávať v ďalšom vývoji stavebných
materiálov z hľadiska ich kvality a spoľahlivosti v kontexte udržateľného rozvoja?
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Záver
Na základe vyššie uvedeného hodnotenia výsledkov doc. Ing. Aleny Sičákovej, PhD.
v pedagogickej, vedecko-výskumnej, zahraničnej, publikačnej a ostanej činnosti môžem
konštatovať, že menovaná je významnou pedagogickou a vedeckou osobnosťou v odbore
stavebníctvo v oblasti materiálového inžinierstva a skúšobníctva na Slovensku i v zahraničí.
Mal som možnosť pani docentku na rôznych fórach a konferenciách vidieť vystupovať
a komunikovať a môžem konštatovať, že menovaná je uznávanou osobnosťou nielen
z hľadiska odborného, ale aj z hľadiska ľudského a morálneho. Má všetky predpoklady
zdokonaľovať svoju vedeckú školu, vychovávať ďalších doktorandov a odborníkov v odbore
stavebníctvo a posúvať tak vedu na Slovensku na vyššie priečky v rámci EU.
Na základe podrobného preskúmania predložených podkladov a v súlade s vyhláškou MŠ
SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umeleckopedagogických titulov docent a profesor konštatujem, že doc. Ing. Alena Sičáková, PhD. spĺňa
všetky kritéria schválené vedeckou radou Stavebnej fakulty TU v Košiciach na vymenovanie za
profesorku a preto

odporúčam
vymenovať doc. Ing. Alenu Sičákovú, PhD. za profesorku v odbore habilitačné konania
a inauguračného konania stavebníctvo

v Bratislave 6.5.2021

Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
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