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N á v r h   

habilitačnej komisie na udelenie titulu docent  

 Ing. Norbertovi Ádámovi, PhD. 

 v študijnom odbore 9.2.1 informatika 

           _______________________________________ 

 
 

V zmysle  uznesenia Vedeckej rady FEI TUKE  č. 6/2018 zo dňa 21.03.2018 bola predsedom 

Vedeckej rady a dekanom FEI TUKE vymenovaná:  

 

a) habilitačná komisia v zložení: 

Predseda: 

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.      KPI FEI TUKE  

 

Členovia: 

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.     FIIT STU v Bratislave 

doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.                UI SAV v Bratislave 

 

b) oponenti: 

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.   KPS FIT ČVUT v Prahe, Česká republika 

doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.    KIS FRI ŽU v Žiline 

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.   KPI FEI TUKE   
 

Habilitačná práca a relevantné materiály boli rozoslané dňa 16.04.2018. Materiály boli taktiež 

prístupné na: http://tuke.sk/wps/portal/tuke/research/inauguracne-a-habilitacne-konania/fei-habilitacne-

konania/ing-norbert-adam-phd. 

 

Posudky obdŕžané od všetkých troch oponentov boli kladné a odporúčali vymenovanie Ing. 

Norberta Ádáma, PhD. za  docenta. Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej 

práce menovaného  bolo zverejnené  dňa 30.05.2018 v denníku Pravda a na vyššie uvedenej internetovej 

stránke TUKE. 

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnila dňa 14.06.2018 o 8:45 hod.          

v zasadacej miestnosti na Dekanáte FEI TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok, za účasti  habilitačnej 

komisie, troch oponentov a členov Vedeckej rady FEI TUKE. 

 

Habilitačná komisia na základe §1 ods. 15 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení 

neskorších predpisov,  podľa kritérií na získanie titulu docent vyhodnotila plnenie podmienok a na 

základe predložených dokladov, oponentských posudkov, odborného posúdenia úrovne prednesenej 

habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby habilitačnej práce celkovo zhodnotila pedagogickú a  

vedeckú  činnosť uchádzača a predkladá Vedeckej rade FEI TUKE tento návrh: 
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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČOVI 

 

Ing. Norbert Ádám, PhD. sa narodil         1980 v Lučenci.  

 

Prehľad vysokoškolského vzdelania a ďalšieho akademického rastu: vysokoškolské vzdelanie 

druhého stupňa (Ing.): roky 1998-2003, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v 

Košiciach, v študijnom odbore výpočtová technika a informatika, smer informačné systémy a 

technológie. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.): roky 2003-2006, Fakulta elektrotechniky 

a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, v študijnom odbore počítačové prostriedky a systémy. 

 

Priebeh zamestnaní: roky 2003 – 2006 - doktorand (denná forma), Katedra počítačov a informatiky, 

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach; od roku 2006 – doposiaľ  

vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborný asistent v študijnom odbore informatika, Katedra počítačov a 

informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach. 

  

II. ZHODNOTENIE PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ VO VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ  OBLASTI 

 

Ing. Norbert Ádám, PhD. počas svojho pôsobenia na Katedre počítačov a informatiky, Fakulty 

elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach viedol:  

 

1. Cvičenia z predmetov: 

 Architektúry počítačových systémov / 2005 – trvá 

 Bezpečnosť v počítačových systémoch / 2010 – 2014 

 Logické systémy / 2006 

 Objektové programovanie / 2004 

 Paralelné počítačové systémy / 2006 – trvá 

 Počítače / Princípy počítačového inžinierstva / 2003 – 2016 

 Stavba počítačov / 2009 – 2012  

2. vybrané časti prednášok z predmetov: 

 Architektúry počítačových systémov / 2008 – trvá 

 Paralelné počítačové systémy / 2008 – trvá 

 

Od roku 2004 sa zapája ako lektor do vzdelávania seniorov v rámci Univerzity tretieho veku 

Technickej univerzity v Košiciach (UTV). V rámci UTV vedie prednášky a praktické semináre na 

vybrané témy v oblasti IKT. V roku 2012 bol rektorom Technickej Univerzity v Košiciach menovaný 

za člena Pedagogickej komisie Univerzity tretieho veku ako odborného garanta odboru štúdia 

„Informatika a informačné technológie“.  

Je spoluautorom 1 vedeckej monografie s názvom „Architektonické riešenie počítačového 

systému data flow KPI“, 2 vysokoškolských učebníc používaných v povinných predmetoch „Princípy 

počítačového inžinierstva“ a „Architektúry počítačových systémov“ bakalárskeho stupňa štúdia 

v študijnom programe Informatika a 2 učebných textov používaných v študijnom programe informatika 

a informačné systémy UTV. 

Je alebo bol vedúcim, resp. konzultantom vyše 100 záverečných prác. 

Bol menovaný za člena komisie pre štátne skúšky v študijnom odbore aplikovaná informatika 

pre I. stupeň štúdia od ak. roka 2010/2011 až do ak. roka 2014/2015. 

Od ak. roka 2009/2010 je členom komisie pre štátne skúšky v študijnom odbore Informatika v I. 
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a II. stupni štúdia.  

 Bol riešiteľom nasledujúcich edukačne zameraných projektov: 

 KEGA 008TUKE-4/2013 : „Mikrolearningové prostredie pre vzdelávanie odborníkov v oblasti 

informačnej bezpečnosti“. 

 KEGA 3/7110/09: „Výučbový trenažér na prípravu bezpečnostných špecialistov informačných 

technológií.“ 

 KEGA 3/4203/06: „Virtuálne laboratórium bezpečnosti počítačových systémov a sietí“. 

V súčasnosti je vedúcim projektu: 

 KEGA 077TUKE-4/2015 : „Podpora vzájomného prepojenia predmetov počítačového 

a softvérového inžinierstva s využitím KPIkitu“. 

 

Na základe doterajšieho pedagogického pôsobenia a výsledkov vo výchovno-vzdelávacej oblasti 

je možné konštatovať, že Ing. Norbert Ádám, PhD. preukazuje vysokú úroveň v tejto oblasti a má dobré 

predpoklady pre výkon funkcie docenta.  

 

III.  ZHODNOTENIE VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI A VÝSLEDKOV DOSIAHNUTÝCH V TEJTO     

         OBLASTI 

 

 Ing. Norbert Ádám, PhD. inžinierske štúdium ukončil s vyznamenaním a pochvalným uznaním 

dekana v roku 2003 v odbore výpočtová technika a informatika, smer informačné systémy a technológie 

na Katedre počítačov a informatiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v 

Košiciach. V roku 2007 získal vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor – v skratke PhD.“ 

v odbore počítačové prostriedky a systémy. Od roku 2006 pracuje na Katedre počítačov a informatiky, 

Fakulty elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach ako vysokoškolský učiteľ vo 

funkcii odborný asistent. Od roku 2008 zastáva funkciu vedúceho Laboratória počítačových architektúr 

a bezpečnosti.  

Jeho vedecká činnosť je zameraná na oblasť počítačových architektúr a počítačovej bezpečnosti. 

Primárnou oblasťou jeho výskumu je návrh, simulácia a hodnotenie výkonnosti paralelných 

počítačových architektúr.  

Bol členom riešiteľského kolektívu grantového projektu 1/9027/02 „Výskum paralelných 

architektúr špecializovaných vysoko výkonných počítačových systémov : architektonické riešenie, 

metódy hodnotenia, simulácie a aplikácie“. Výsledkom výskumu bola unikátna architektúra 

„Architektúra dataflow KPI“ zdokumentovaná vo vedeckej monografii.   

V súčasnosti sa venuje problematike návrhu špecializovaných počítačových architektúr, ako sú 

kryptografické akcelerátory a neurohardvér.  

Je autorom, resp. spoluautorom 92 vedeckých publikácií, vrátane spoluautorstva 1 monografie, 4 

učebníc, 3 karentovaných časopiseckých publikácií a v sumáre 84 konferenčných a časopiseckých 

publikácií. Celkový počet ohlasov na jeho publikačnú činnosť je 98. Databáza SCOPUS registruje jeho 

28 publikácií s počtom indexovaných citačných ohlasov 37.  

Zapájal sa do riešenia nasledujúcich vedeckovýskumných a vzdelávacích projektov: 

 KEGA 008TUKE-4/2013 : „Mikrolearningové prostredie pre vzdelávanie odborníkov v oblasti 

informačnej bezpečnosti“. 

 APVV-0008-10: „Modelovanie, simulácia a implementácia architektúr vysokopriepustných 

nástrojov sieťovej bezpečnosti s podporou GPGPU“. 

 VEGA 1/0026/10: „Modelovanie a simulácia bezpečnostných útokov v distribuovaných 

výpočtových prostrediach a sieťach“. 



 

 4 

 KEGA 3/7110/09: „Výučbový trenažér na prípravu bezpečnostných špecialistov informačných 

technológií“. 

 APVV 0073-07 „Metódy identifikácie a analýzy bezpečnostných ohrození v architektúrach 

distribuovaných počítačových systémov a dynamických sietí“. 

 VEGA 1/4071/07 „Bezpečnostné architektúry heterogénnych distribuovaných a paralelných 

výpočtových systémov a dynamických počítačových síl odolných proti prieniku“ – zástupca 

vedúceho projektu. 

 VEGA 1/3136/06 „Výskum aplikácií paralelných, distribuovaných a sieťových počítačových 

systémov na riešenie výpočtových procesov v oblasti spracovania rozsiahlych grafických 

údajov”. 

 KEGA 3/4203/06: „Virtuálne laboratórium bezpečnosti počítačových systémov a sietí“. 

 VEGA 1/ 2174/05 „Výskum výkonných paralelných výpočtových prostredí na riešenie 

výpočtových procesov v špecializovaných aplikačných oblastiach: teória, modely, simulácia, 

hodnotenie, aplikačné určenie”. 

 VEGA 1/1064/04 „Simulácia architektúr paralelných počítačových systémov, metódy ich 

špecifikácií, vývojových technológií a implementácie”. 

  

 V súčasnosti je vedúcim projektu: 

 KEGA 077TUKE-4/2015 : „Podpora vzájomného prepojenia predmetov počítačového a 

softvérového inžinierstva s využitím KPIkitu“. 

 

 Recenzoval vedecké publikácie posielané na akceptáciu do medzinárodných konferencií SAMI, 

INES, Informatics ako aj do časopisov Acta Electrotechnika et Informatica, Acta Polytechnica 

Hungarica, International Journal of Computer and Information Technology (IJCIT) a Central European 

Journal of Computer Science. 

 

Vypracoval odborné posudky k žiadostiam o dotácie na 4 KEGA projekty a na 1 VEGA projekt. 

  

Na základe doterajšieho pôsobenia a na základe výsledkov dosiahnutých vo vedecko-výskumnej 

činnosti je možné konštatovať, že Ing. Norbert Ádám, PhD. má dobré predpoklady pre výkon funkcie 

docenta. 

 

IV. STANOVISKÁ OPONENTOV K NÁVRHU NA VYMENOVANIE ZA DOCENTA 

 

K predloženej habilitačnej práci Ing. Norberta Ádáma, PhD.: Aspekty implementácie sietí MLP 

na paralelných architektúrach a doručeným dokumentom zaujali oponenti nasledujúce stanoviská: 

 

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.: Habilitant sa vo svojej dlhoročnej pedagogickej praxi 

orientoval najmä na výuku počítačových systémov a hardwaru. Dosiahnuté pedagogické výsledky 

habilitanta sú na požadovanej úrovni pre pôsobenie na pozícii docenta. Vedecko-výskumné zameranie 

habilitanta je oblasť počítačových architektúr a počítačovej bezpečnosti. Prioritnou oblasťou jeho 

výskumu je návrh, simulácie a hodnotenie výkonnosti paralelných architektúr. V súčasnosti sa najmä 

venuje výskumu v oblasti návrhu špecializovaných architektúr, ako sú kryptografické akcelerátory a 

neurónové siete implementované v hardvéri. Výsledky vedecko-výskumnej činnosti habilitanta vo 

všetkých kategóriách prevyšujú kritéria pro habilitačné konania na FEI TUKE. Obsahovo je habilitačná 

práca orientovaná na zaujímavú a aktuálnu oblasť implementácie neurónových sítí na paralelných 

architektúrach. Autor práce sa zameriava predovšetkým na riešenie problematiky implementácie 
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dopredných viacvrstvových neurónových sietí s adaptačným algoritmom spätného  šírenia chyby 

na paralelných architektúrach. Práca je písaná zrozumiteľne a má dobrú logickú štruktúru. Má 

minimum chýb po obsahovej aj formálnej stránke. Záverom konštatuje, že Ing. Norbert Ádám, PhD. 

je odborne erudovaná osobnosť v oblasti počítačových systémov a paralelných architektúr a taktiež je 

skúseným pedagógom. 

doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.: Predložená habilitačná práca má celkovo 180 strán a je rozdelená 

do piatich kapitol vrátane úvodu a záveru. Kapitoly jedna až tri sa venujú teoretickému úvodu 

k problematike. Vzhľadom na fakt, že predložená práca je koncipovaná ako komentovaný súbor 

pôvodných publikácii, za jadro práce považujem kapitolu štyri, práve v ktorej habilitant predkladá šesť 

vybraných pôvodných publikácií, ktorých je autor či spoluautor. Celkovo je práca napísaná prehľadne, 

formálne aj obsahovo vhodne, s dobrým členením. Z predloženej práce a z prehľadu vedecko-výskumnej 

činnosti z priložených materiálov konštatujem, že úspešnosť autora v riešení národných grantových 

projektov ako aj publikačná činnosť je výborná. Konštatujem nadmieru presahujúce plnenie 

habilitačných kritérií, s uznaním výstupov a činnosti autora v slovenskej aj medzinárodnej odbornej 

komunite. Všetky pedagogické aktivity považujem za nadštandardné a vysoko ich oceňujem, nakoľko 

výrazne prispievajú k výchove technologicky zdatných študentov a špičkových inžinierov. 

doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.: Habilitačná práca Ing. Norberta Ádáma, PhD. predstavuje 

vybrané najvýznamnejšie publikované vedecké výsledky autora a kolektívu, ktoré doplnil o opis 

problematiky hardvérovej implementácie neurónových sietí v paralelných počítačových systémoch, 

kam spadá aj výskumná činnosť autora predloženej práce. Autor predstavuje súčasný stav problematiky 

hardvérovej implementácie neurónových sietí, kde uvádza koncepciu neurohardvéru a jeho odlišnosti 

od tradičnej von Neumannovskej koncepcie počítačovej architektúry. Prezentuje tri základné skupiny 

neurosystémov: analógový, digitálny, analógovo-digitálny a venuje sa implementácii MLP na 

paralelných počítačových architektúrach a samotnej tvorbe nuerohardvéru (neuročipov, 

neuroakcelerátorov a neuropočítačov). Prehľad súčasného stavu je podporený úctyhodným počtom 244 

referencií. Celá práca je formálne i obsahovo dobre členená, písaná zrozumiteľne, jednotlivé kapitoly 

na seba logicky nadväzujú a vložené publikované práce autora jasne deklarujú prínos v kontexte 

otvorených problémov hardvérovej implementácie neurónových sietí. Výsledky vedecko-výskumnej 

činnosti habilitanta predstavujú vedecké práce publikované v renomovaných vedeckých časopisoch, 

príspevky na významných medzinárodných vedeckých fórach a úspešné riešenie vedeckých projektov. 

O uznaní výsledkov vedeckou komunitou svedčia početné SCI citácie vedeckých prác predkladateľa. 

Výsledky v pedagogickej oblasti potvrdzujú schopnosť uchádzača aplikovať najmodernejšie poznatky 

vo výučbovom procese. Pedagogická činnosť habilitanta na katedre trvá nepretržite 12 rokov a 

nadobudnuté skúsenosti pretavil do niekoľkých vysokoškolských učebníc a skrípt. Pri hodnotení 

pedagogických aktivít oceňujem najmä vedenie diplomových prác so zaujímavými témami 

orientovanými na problematiku, ktorou sa predkladateľ zaoberá. 

 

Z habilitačnej práce, celkového profilu, existujúcich publikácií, citácií, vedecko-výskumnej 

činnosti, pedagogickej činnosti  a dosiahnutých výsledkoch oponenti konštatujú, že Ing. Norbert Ádám, 

PhD. je pedagogicky a vedecky skúsenou osobnosťou so schopnosťami prenášať najnovšie teoretické 

poznatky a praktické skúsenosti do pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. Všetci oponenti 

odporúčali  udeliť Ing. Norbertovi Ádámovi, PhD. titul docent v odbore informatika. 

 

V. HODNOTENIE HABILITAČNEJ  PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE 

 

Ing. Norbert Ádám, PhD. sa v rámci svojej habilitačnej prednášky na tému Aspekty 

implementácie sietí MLP na paralelných architektúrach venoval oblasti implementácie dopredných 
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viacvrstvových umelých neurónových sietí (viacvrstvový perceptrón; MLP) na paralelných 

architektúrach.  

Svoju prednášku otvoril úvodom do problematiky. Predstavil sieť MLP, ktorá patrí medzi 

najznámejšie typy umelých neurónových sietí, ktorá dosahuje výborné výsledky aj pri riešení úloh, kde 

konvenčná algoritmizácia riešenia je veľmi náročná. Predstavil ich aplikačný potenciál, ktorý pokrýva 

úlohy aproximačného, regresného, klasifikačného, resp. detekčného charakteru. Význam týchto sietí 

potvrdzuje aj fakt, že sú súčasťou v súčasnosti tak populárnych hĺbkových neurónových sietí. Vzhľadom 

na silný inherentný paralelizmus prítomný v štruktúre MLP, sieť je predurčená na implementáciu v 

paralelných architektúrach. Súčasný stav problematiky digitálnej realizácie MLP sietí na paralelných 

architektúrach bol prednesený po úvode do problematiky. Nasledovala prezentácia dosiahnutých 

výsledkov habilitanta a kolektívu, ktoré boli rozdelené do dvoch oblastí.  

Prvá predstavená oblasť s generickým názvom Modely implementácie MLP bola zameraná na 

prezentovanie výsledkov výskumnej aktivity zameranej na návrh a odvodenie výpočtových modelov 

implementácie sietí MLP v paralelnom počítačovom systéme. Navrhnuté výpočtové modely umožňujú 

formálne opísať aspekty paralelnej implementácie siete MLP na zvolenej cieľovej architektúre. 

Poskytujú unikátny matematický nástroj na hodnotenie výkonnosti, ktorý sa použil pri simulačných 

experimentoch neurónovej siete na zvolenej hardvérovej platforme. V tomto kontexte habilitant 

prezentoval model architektúry PAHRA. V rámci tejto časti prednášky bol prezentovaný aj model 

pôvodnej Neural-DF architektúry, ktorá stelesňuje architektúru založenú na výpočtovom modeli toku 

dát implementujúca sieť MLP. 

Druhá oblasť s generickým názvom MLP v praxi bola venovaná dosiahnutým výsledkom v 

doméne aplikácie sietí MLP v praxi. V rámci tejto časti prednášky habilitant predstavil výsledky 

aplikácie siete MLP na platforme FPGA pri riešení úlohy rozpoznávania obrazu, resp. rukou písaných 

číslic podľa DB MNIST a uviedol návrh konceptu systému detekcie prienikov s využitím MLP a 

signatúr.  

Záver prednášky habilitant venoval ďalšiemu smerovaniu svojho výskumu. 

 

Prednáška bola prezentovaná na vysokej odbornej úrovni. V časti obhajoby habilitačnej práce 

zodpovedal otázky a reagoval na posudky oponentov, odpovedal na otázky komisie a verejnosti.  

 

VI. ZÁVER 

 

V zmysle § 76 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení habilitant získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.  

V zmysle § 76 ods. 3 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení habilitant vypracoval  habilitačnú prácu: Aspekty implementácie 

sietí MLP na paralelných architektúrach a úspešne absolvoval habilitačné konanie.  

Habilitačná komisia v zmysle § 76 ods.6 vyššie citovaného zákona  ďalej konštatuje, že Ing. 

Norbert Ádám, PhD. 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí na FEI TUKE v študijnom odbore informatika 

b) svojimi vedeckými  prácami vytvoril  v danom študijnom odbore ucelené vedecké dielo. 

Je autorom, resp. spoluautorom 92 vedeckých publikácií, vrátane spoluautorstva 

1 monografie, 4 učebníc, 3 karentovaných časopiseckých publikácií a v sumáre 84 

konferenčných a časopiseckých publikácií. Celkový počet ohlasov na jeho publikačnú 

činnosť je 98. Databáza SCOPUS registruje jeho 28 publikácií s počtom indexovaných 

citačných ohlasov 37. 

c) je v danom odbore uznávanou vedeckou osobnosťou, spolupracuje s univerzitným 

prostredím na Slovensku i v zahraničí.  
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Habilitačná komisia v zmysle § 1 ods. 15 vyššie citovanej vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. 

 

 

o d p o r ú č a 

 

 

udeliť Ing. Norbertovi Ádámovi, PhD.  titul docent v študijnom odbore 9.2.1 informatika.  

 

 

 

V Košiciach  14.06.2018 

 

 

 habilitačná komisia : 

 

predseda: 

prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. v.r.   ..................................................             

členovia: 

 

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. v.r.    .................................................. 

 

 

doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc. v.r.    ..................................................                       

   

                      


