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Na základě dopisu děkana Technické fakulty SPU v Nitře, prof. Ing. Zdenka Tkáče,
PhD., č.j. 2459/2014/VaV, ze dne 18.12.2014, předkládám následující oponentní posudek a
komplexní zhodnocení pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti doc. Ing. Romana Gálika,
Ph.D., pedagogického pracovníka TF SPU v Nitře, vypracovaný v souvislosti se zahájením
řízení ke jmenování profesorem.
Doc. Ing. Roman Gálik, Ph.D., narozený 1.11.1969 v Nitře, maturoval na Gymnáziu
v Nitře v roce 1987 a od akademického roku 1987/1988 studoval na Mechanizační fakultě
VŠP v Nitře – obor mechanizace zemědělství. Vysokoškolské studium ukončil v roce 1991.
V letech 1997-2007 působil jako odborný asistent na tehdejší katedře mechanizace
živočišné a potravinářské výroby a od 15. 11. 12007 po úspěšném habilitačním řízení mu byl
rektorem SPU v Nitře udělen titul docenta ve studijním oboru 5.2.46 Zemědělská a lesnická
technika. V letech 2000-2006 zastával funkci zástupce vedoucího katedry a od roku 2007
zastává funkci proděkana pro výchovně vzdělávací činnost.
Osobně jej znám a sleduji jeho profesní dráhu od jeho nástupu na pedagogickou
pracovní pozici. Vzhledem k tomu a na základě osobních zkušeností a pečlivého prostudování
veškeré dokumentace, kterou jmenovaný předložil k žádosti o zahájení jmenovacího řízení
profesorem mohu konstatovat, že doc. Ing. Roman Gálik, PhD. se v průběhu své
pedagogické činnosti stal odborně vysoce erudovaným a uznávaným vědecko-pedagogickým
pracovníkem.
Pedagogická činnost
Doc. Ing. Roma Gálik, Ph.D. působí a VŠ jako pedagog nepřetržitě 18 let.
V současnosti garantuje a přednáší na bakalářském stupni studia studijní předměty
Technika na výrobu biopaliv a Mechanizace živočišné výroby, na inženýrském stupni studia
studijní předměty Technika pro živočišnou výrobu 1, Technika na výrobu biomasy 2 a na
třetím stupni studia studijní předmět Technika pro chov zvířat. Za nejvyšší kritérium
hodnocení pedagogického pracovníka se považují výsledky při výchově studentů. I tady
dosáhl doc. Ing. Roma Gálik, PhD. vynikající výsledky, které dokládá souborem vedených
bakalářských a diplomových prací. Doposud byl vedoucím 48 úspěšně obhájených
bakalářských a diplomových prací. Je členem oborové rady studijního oboru 6.1.14
Mechanizace zemědělské a lesnické výroby, významně se podílí i na přípravě studijních
programů k akreditaci, přičemž je spolugarantem studijního programu Technika
a
mechanizace zemědělské výroby pro doktorandské studium.
Kromě výkonu přímé pedagogické činnosti je členem mnoha komisí, např. komise pro
státní závěrečné zkoušky na Mendelově univerzitě v Brně, (Institut celoživotního vzdělávání),
na Technické univerzitě v Košicích (Fakulta výrobních technologií). Uchazeč je již několik
let pověřen organizováním Studentské vědecké konference na TF SPU v Nitře s účastí
slovenských i zahraničních studentů, která má v meziročním porovnání stále vzrůstající
kvalitativní úroveň. Vysokou pedagogickou i vědeckou aktivitu projevuje i při vedení
soutěžních prací studentů na této konferenci, čehož důkazem jsou společné vědecké příspěvky
se studenty.
Svoji pedagogickou činnost podpořil hojnou publikační aktivitou. Je spoluautorem 5
monografií, jedna z nich byla vydaná v anglickém jazyku v domácím vydavatelství, jedna
v anglickém jazyku v zahraničním vydavatelství, dále jedné mezinárodní vysokoškolské
učebnice a 6 skript.
V současné době vede mezinárodní tým pedagogických a vědecko–výzkumných
pracovníků při řešení projektu KEGA 011SPU-4/2014 s názvem „Transfer inovačních
technologií do vzdělávacího procesu v dimenzích potřeb současného zemědělství formou
vysokoškolské učebnice“.
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V rámci dalšího vzdělávání absolvoval v roce 1999 kurs vysokoškolské pedagogiky a
v roce 2009 získal „Osvědčení o dosaženém vzdělání s celostátní platností“ za úspěšně
uskutečněnou vzdělávací aktivitu „Zlepšení životních podmínek hovězího skotu, prasat, a
drůbeže uplatněním nových poznatků v moderních postupech techniky chovu“.
Vědecko-výzkumná činnost
Vědecko-výzkumná činnost doc. Ing. Romana Gálika, PhD. je orientována především
na problematiku definování kvality a stanovení životnosti dojicích strukových násadců, vlivu
technologických systémů na welfare ustájených nosnic a kvalitu vajec a vlivu technologií
chovu na produkci emisí amoniaku a dalších skleníkových plynů v objektech pro chov
hospodářských zvířat. V těchto oblastech postupně vytváří vlastní vědeckou školu s účastí
doktorandů, diplomantů a studentů zapojených do vědecké činnosti. Pod vedením doc. Ing.
Roman Gálika, PhD. obhájili doposud svou doktorskou disertační práci 4 doktorandi (1 na
denním studiu a 3 externí doktorandi). Téma doktorských disertačních prací, kterých byl
školitelem, převážně souvisí s výzkumnými pracemi, kterých je spoluřešitelem.
Doposud byl řešitelem a spoluřešitelem 9 výzkumných úkolů, které byly řádně
oponovány a úspěšně obhájeny. V současnosti je zástupcem vedoucího projektu VEGA
1/0609/12 „Analýza produkce škodlivých plynů na venkově a návrhy vědecky odůvodněných
technologických opatření na její minimalizaci“, dále je spoluřešitelem projektu
VEGA1/0575/14. „Minimalizace rizika faktorů prostředí v objektech živočišné produkce“.
Podílel se na řešení úkolů v rámci vedlejší hospodářské činnosti, i na řešení projektů
operačního programu „Výzkum a vývoj“ a „Vzdělávání“.
Doc. Ing. Roman Gálik, PhD. předložil inaugurační spis, který jednoznačně
dokumentuje jeho bohatou vědecko-výzkumnou aktivitu podloženou vlastními
experimentálními měřeními. Výsledky dosažené v rámci vědecko-výzkumné činnosti
průběžně publikuje a prezentuje na vědeckých akcích doma i v zahraničí. Prezentované
výsledky doc. Ing. Romana Gálika, PhD. a kol. jsou s uznáním přijímány na vědeckých
konferencích a mají taky význam z hlediska praktického využití v praxi. Celkem publikoval
32 původních vědeckých prací (z toho 5 výstupů v kategorii A) a 49 v recenzovaných
sbornících z vědeckých konferencí doma, a 33 v zahraničí. Mimo to publikoval dalších 35
odborných příspěvků, 5 prací bylo uveřejněno ve sbornících abstraktů z vědeckých
konferencí. Jeho práce byly citovány 56 krát (z toho je 5 citací registrovaných v citačních
index WOS a v databázi SCOPUS). Za velmi přínosné považuji i jeho spoluautorství na
dvou užitkových vzorech (výstupy kategorie A).
Navrhovatel je členem Vědecké rady Technické fakulty SPU v Nitře a řádným členem
Slovenské akademie zemědělských věd.

Závěr
Z výše uvedeného vyplývá, že pedagogická a vědecko-výzkumná činnost
jmenovaného je velmi rozsáhlá a vysoce respektovaná na Slovensku i v zahraničí. Dosažené
výsledky jsou teoreticky i prakticky významné a přínosné. Rozšiřují a prohlubují vědecké
poznání ve vědním oboru jmenovacího řízení i souvislostech navazujících vědních oborů a
vědních disciplín. Jsou vhodným základem dalšího rozvoje vlastní vědecké školy a tedy i
přímým a jasným důkazem mého doporučujícího stanoviska k pokračování řízení pro
jmenování profesorem. Na základě předložených dokumentů konstatuji, že doc. Ing. Roman

3

Gálik, PhD. splňuje všechny obecně legislativně stanovené požadavky a kritéria pro
jmenovací řízení platná na TF SPU v Nitře.
Vzhledem k tomu, doporučuji v případě dalšího úspěšného průběhu jmenovacího
řízení za profesora, doc. Ing. Romanu Gálikovi, PhD. udělit titul „profesor“ ve studijním
oboru 5.2.46 Zemědělská a lesnická technika.

V Brně 12.01.2015

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr.h.c.
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