Oponentní posudek k žádosti o jmenování profesorem
Uchazeč:

doc. Ing. Petr Čičo, PhD., Katedra kvality a strojárskych technológií, Technická
fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Oponent:

prof. Ing. Josef Pošta, CSc., Katedra jakosti a spolehlivosti strojů, Technická
fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze

Doc. Ing. Petr Čičo, PhD. je známým a uznávaným všestranným odborníkem ve svém
oboru. Jako vysokoškolský pedagog pracuje od roku 1978. Má příslušné pedagogické
vzdělání. Postupně zastával všechny vysokoškolské pedagogické pozice od asistenta, přes
odborného asistenta až k pozici docenta. Během svého pedagogického působení vedl řadu
studentů, kteří úspěšně obhájili svoji bakalářskou či diplomovou práci. Šest jím vedených
doktorandů již úspěšně obhájilo svoje disertační práce. Byl nebo je gestorem několika
studijních předmětů, některé z nich nově vytvářel a zaváděl a vedl jejich přednášky. Je
garantem nebo spolugarantem tří nových studijních programů. Připravoval a vedl také
odborné kurzy pro pracovníky z praxe, ve kterých také sám přednášel. Pedagogické
schopnosti osvědčil také při četných přednáškách na vědeckých a odborných konferencích.
Doc. Ing. Petr Čičo, PhD. je autorem a spoluautorem řady vysokoškolských skript,
vysokoškolských učebnic, vědeckých monografií, případových studií, příspěvků ve
vědeckých časopisech domácích i zahraničních evidovaných v databázích WOS a SCOPUS i
mimo tyto databáze, příspěvků na vědeckých i odborných konferencích domácích i
zahraničních. Řada jeho příspěvků na domácích i zahraničních vědeckých a odborných
konferencích vznikla na výzvu organizátorů. Je řešitelem a spoluřešitelem výzkumných
projektů financovaných z grantů APVV, VEGA, KEGA i z hospodářských smluv. Některé
výsledky jeho výzkumné činnosti jsou prakticky realizovány a poskytnuty odborné veřejnosti
formou metodiky. Citace jeho prací jsou uváděny v rejstřících SCI a SCOPUS. Mimo to jsou
jeho práce mnohokrát citovány i mimo tyto rejstříky. Je také spoluautorem patentu,
registrovaného v databázi patentů a užitných vzorů Úřadu průmyslového vlastnictví České
republiky pod číslem dokumentu 200642. Jeho práce mají ohlasy a jsou oceněny nejen doma,
ale i v zahraničí. Je členem několika rad a grémií.
Doc. Ing. Petr Čičo, PhD. obhájil svoji disertační práci v roce 1985, habilitoval se na
docenta v roce 1999. Za celou dobu svého pedagogického i vědeckého působení svými
výsledky ve všech činnostech prokázal, že je významnou pedagogickou osobností s
výbornými výsledky ve výuce studentů, prokázal svoje vědecké kvality původními vědeckými
pracemi i jejich prezentacemi, stal se respektovaným a vědeckou a odbornou komunitou
uznávaným odborníkem, prokázal svoje vědecké, pedagogické a odborné schopnosti a erudici
na požadované úrovni.
Lze shrnout, že doc. Ing. Petr Čičo, PhD. je všestrannou a komplexní osobností svého
oboru. Vědecky a pedagogicky působí na Technické fakultě SPU v Nitře již déle než 35 roků,
během této doby pedagogicky působil i mimo SPU. Získal tak nejen bohaté pedagogické
zkušenosti, ale vychoval i řadu studentů, vedl více než 150 úspěšně obhájených bakalářských
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a diplomových prací. Vytvořil a spoluvytvořil tři nové studijní programy, které se opírají o
výsledky jeho vědecké a výzkumné práce. Svojí prací také položil základy vědecké školy
zaměřené obecně na poznávání a studium problematiky kvality a spolehlivosti strojů a
zařízení, konkrétně na principy a možnosti zvyšování odolnosti proti opotřebení a související
technologické problémy, včetně problémů ekonomických a ekologických. Ve svém oboru je
známou a uznávanou osobností, je znám a uznáván i na mezinárodní úrovni. Splňuje všechny
požadavky kladené na uchazeče o jmenování profesorem podle §76 zákona č. 131/2002 Z.z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podle vyhlášky Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 457 ktorou sa mení a dopĺňa
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania
vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor i
podle interní směrnice SPU v Nitře „Pravidlá pre habilitáciu docentov a vymenúvavanie
profesorov v podmienkach SPU v Nitre“.
Doporučuji jmenovat doc. Ing. Petra Čiča, PhD. profesorem
pre odbor 5.2.57 „Kvalita produkcie“.

Praha, dne 11. 6. 2014
prof. Ing. Josef Pošta, CSc.
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