Habilitačná komisia pre vymenúvacie konanie za docenta v odbore 5.2.50 Výrobná technika
Ing. Martina Olejára, PhD., pracovníka Katedry elektrotechniky automatizácie a informatiky
Technickej fakulty SPU v Nitre

STANOVISKO
Členovia habilitačnej komisie pre vymenúvacie konanie za docenta v odbore 5.2.50 Výrobná
technika uchádzača Ing. Martina Olejára, PhD., pracovníka Katedry elektrotechniky
automatizácie a informatiky Technickej fakulty SPU v Nitre sa podrobne oboznámili
s materiálmi, ktoré pre vymenúvacie konanie predložil pán Ing. Martin Olejár, PhD. a ktoré
charakterizujú úroveň plnenia jednotlivých požiadaviek, ktorých splnenie podmieňuje
vymenovanie za docenta v uvedenom odbore. Komisia konštatovala, že uchádzač plní
stanovené požiadavky nasledovne:
I. Výchovno - vzdelávacia činnosť
a)
b)
c)
d)

Pedagogická činnosť na vysokej škole (roky): požadované 5 rokov, predložené 13 rokov
Pedagogická činnosť na TF SPU (roky): požadované 3 roky, predložené 13 rokov
Časový interval: PhD. - doc., (roky): požadované 3 roky, predložené 8 rokov
Vedenie záverečných prác Bc., Dipl., (počet): požadované 15, predložené 48

II. Veda a projektová činnosť
a) Počet ukončených doktorandov: požadované: 0, predložené 0
b) Zodpovedný vedúci, resp. zástupca /riešenie: požadované 0/3, predložené 1/13
III. Publikačná činnosť
Knižné publikácie
a) Vedecké monografie (počet/AH): požadované 1/3, predložené 3/5,32
b) Vysokoškolské učebnice a skriptá (počet/AH): požadované (2/10), predložené 4/17,5
c) Odborné a ďalšie knižné práce: požadované 0, predložené 0
Publikácie vo vedeckých časopisoch, autorské osvedčenia, patenty a objavy
a) Realizované autorské osvedčenia, patenty a objavy (počet): požadované 1, predložené 11
b) Vedecké práce evidované v dat. ISI WOK a Scopus (počet): požadované 1, predložené 6
c) Vedecké práce mimo databáz ISI WOK a Scopus (počet): požadované10, predložené 10
Ostatné recenzované publikácie - domáce/zahraničné
a) Ved. práce a prísp. v rec. zborníkoch a monograf. (počet): požadované 12, predložené 64
b) Iné publikácie (počet): požadované: nie, predložené 13
IV. Ohlasy na publikačnú činnosť
a) Citácie v publ. evid. v dat. ISI WOK a Scopus (počet): požadované 3, predložené 15
b) Citácie v publ. evid. mimo dat. ISI WOK a Scopus (počet): požadované 20, predložené 106

Habilitačná komisia podrobne analyzovala plnenie požiadaviek a dospela k nasledovnému
záveru:
Habilitant v pedagogickej ako aj vedeckovýskumnej oblasti prekračuje požadované kritériá
a teda spĺňa požiadavky Technickej fakulty SPU v Nitre na habilitáciu v odbore 5.2.50
Výrobná technika.

ZÁVER
Po zhodnotení všetkých kritérií a požiadaviek habilitačná komisia kladne hodnotí plnenie
stanovených požiadaviek a odporúča pokračovať vo vymenúvacom konaní.
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