
Oponentský posudek pro habilitační řízení ke jmenování 

Ing. Norberta Ádáma, PhD.  

docentem 
 

Při vypracování oponentského posudku pro jmenování Ing. Norberta Ádáma, PhD. docentem 

ve studijním oboru  9.2.1 informatika na Fakultě elektrotechniky a informatiky  TU v 

Košicích jsem čerpal z podkladů, které mi poskytla Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Technické univerzity v Košicích, a to jmenovitě z dokumentů: 

Jmenovací dopis oponentem předsedy VR FEI TUKE ze dne 26. 3. 2018. 

Habilitační práce Ing. Norberta Ádáma, PhD. na téma „Aspekty implementácie sietí MLP na 

paralelných architektúrach“. 

Profesijný životopis. 

Prehľad pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Prehľad vedecko-výskumnej činnosti a výsledkov dosiahnutých v tejto oblasti. 

Prehľad publikačnej činnosti vrátane ohlasov. 

Plnenie kritérií pre habilitačné konania na FEI TU v Košiciach. 

Protokol o kontrole originality. 

 

Pedagogická činnost 

Habilitant se orientoval ve své dlouholeté pedagogické praxi zejména na výuku počítačových 

systémů a hardwaru. Po dobu své pedagogické činnosti cvičil studenty a vedl přednášky 

v řadě předmětů zabývajících se zmiňovanými oblastmi. Je spoluautorem monografie a dvou 

vysokoškolských učebnic s tématikou počítačových systémů. Vedl více než 100 závěrečných 

prací. Dále habilitant byl/je řešitelem čtyř pedagogických projektů. Dosažené pedagogické 

výsledky habilitanta jsou na požadované úrovni pro působení na postu docenta.   

 

Vědeckovýzkumná činnost 

Vědeckovýzkumné zaměření habilitanta je oblast počítačových architektur a počítačové 

bezpečnosti. Prioritní oblastí jeho výzkumu je návrh, simulace a hodnocení výkonností 

paralelních architektur. V současnosti se zejména věnuje výzkumu v oblasti návrhu 

specializovaných architektur, jako jsou kryptografické akcelerátory a neuronové sítě 

implementované v hardwaru. Habilitant byl řešitelem/spoluřešitelem 7 výzkumných projektů. 

Je autorem/spoluautorem 23 článků v časopisech, z toho 3 vědeckých článků v karentovaných 

časopisech. Habilitant má rovněž 39 příspěvků na vědeckých konferencích (15 zahraničních). 

Počet celkových ohlasů na jeho práce je 33, z toho 9 evidovaných v databázích 

Web of Science/SCOPUS. Habilitant byl taktéž aktivní v recenzní oblasti, kde recenzoval 

vědecké publikace na mezinárodních konferencích a v časopisech. Výsledky 

vědeckovýzkumné činnosti habilitanta ve všech kategoriích převyšují kritéria pro habilitační 

řízení na FEI TU v Košicích. Můžeme tedy předpokládat, že habilitant bude i v budoucnu 

dosahovat trvale významné výsledky uznávané jak doma, tak v zahraničí.  

 



Hodnocení habilitační práce 

a) Aktuálnost zvoleného tématu: 

Obsahově je práce orientovaná na zajímavou a aktuální oblast implementací neuronových sítí 

na paralelních architekturách. Autor práce se zaměřuje především na řešení problematiky 

implementace dopředních vícevrstvých neuronových sítí s adaptačním algoritmem špatného 

šíření chyby na paralelních architekturách.  

b) Struktura habilitační práce: 

Práce je rozdělená do čtyř kapitol. První kapitola představuje krátký úvod, ve kterém se autor 

snaží stručně nastínit současný stav řešené problematiky v habilitační práci. Ve druhé 

kapitole, která je již obsažnější, autor uvádí teoretické základy dopředných vícevrstvých 

neuronových sítí. Třetí kapitola je věnována přehledu současného stavu problematiky 

realizace neuronových sítí na paralelních architekturách. V další kapitole autor uvádí přehled 

jeho výzkumných výsledků v oblasti odvození výpočetního modelu paralelní implementace 

algoritmu zpětného šíření chyb pro univerzální architektury pro danou komunikační topologii. 

V závěru autor rekapituluje obsah předkládané práce. 

c) Připomínky k habilitační práci 

Práce je psaná srozumitelně a má dobrou logickou strukturu. Má minimum chyb po obsahové 

i formální stránce. 

 d) Otázka k habilitační práci 

Má habilitant praktické zkušenosti s použitím neuronových sítí při detekci malware?  

 

Závěrečné doporučení  

Závěrem konstatuji, že Ing. Norbert Ádám, PhD. je odborně erudovanou osobností v oblasti 

počítačových systémů a paralelních architektur a rovněž je zkušeným pedagogem. Na základě 

předložených podkladů a na základě předložené habilitační práce doporučuji přijmout tuto 

práci k habilitačnímu řízení a dále doporučuji jmenovat 

Ing. Norberta Ádáma, PhD. 

docentem ve studijním oboru 9.2.1 informatika. 

 

Praha, 17. 5. 2018 

 

       prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. 

        FIT ČVUT v Praze 


