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Prehľad vedeckovýskumnej činnosti                                                                                                          
a výsledkov dosiahnutých v tejto oblasti 

Ing. František Babič, PhD., Katedra kybernetiky a umelej inteligencie (KKUI),                                          
Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE) 

Ing. František Babič, PhD. pracuje na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty 
elektrotechniky a informatiky a na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach na rôznych 
pedagogicko-výskumných pozíciách od roku 2005. Inžinierske štúdium ukončil na Technickej  
univerzite v Košiciach v roku 2005 v študijnom odbore Umelá inteligencia, obhájil dizertačnú prácu 
vo vednom odbore Umelá inteligencia v roku 2009. Od roku 2009 je odborným asistentom 
v študijnom odbore Hospodárska informatika.  

Vedecko-výskumnú činnosť uchádzača je hlavne zameraná na metódy dolovania v dátach na podporu 
rôznych typov procesov, či už hospodárskej praxi alebo vo výučbe. Sekundárne sa venuje doménam 
znalostného a projektového manažmentu. 

Bol členom organizačného výboru konferencií WIKT 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 a jedným 
z hlavných editorov zborníkov pre tieto konferencie. 

Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti uchádzač ako samostatný autor alebo spoluautor 
publikoval v 1  vedeckej monografii vydanej v domácich vydavateľstvách, 2 kapitolách vo vedeckých 
monografiách vydaných v zahraničných monografiách, 3 vedeckých článkoch v karentovaných 
časopisoch (z toho 2 v zahraničných), 14 vedeckých článkoch v indexovaných nekarentovaných 
časopisoch alebo významných sériách zborníkov (Web of  Science alebo Scopus), 4 vedeckých 
článkoch v neindexovaných nekarentovaných  časopisoch a v 58 článkoch prezentovaných na 
vedeckých konferenciách (z toho 20 na zahraničných). Podľa databáz Web of Science a Scopus 
eviduje 20 citácií v domácich alebo zahraničných časopisoch, celkový počet indexovaných citácií je 30. 
V súčasnosti je spoluautorom 1 článku zaslaného na posúdenie do karentovaného časopisu. 

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov: 

Bol vedúci riešiteľ za TUKE v medzinárodnom projekte: 

 2011-2014: SPES - Support Patients through E-services Solutions (ERDF OP CE 3CE286P2) 

a spoluriešiteľom nasledujúcich medzinárodných alebo slovenských projektov: 

 2013-2015: Technicom - Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s 
podporou znalostných technológií (ITMS 26220220182) 

 2012-2015: VEGA 1/1147/12 - Metódy analýzy kolaboratívnych procesov realizovaných 
prostredníctvom informačných systémov 

 2011-2014: APVV-0208-10 - Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s 
podporou personalizovaných služieb a sociálných sietí (TRADI-CE) - koordinátor FIIT STU BA 

 2009-2013: CE-FEI-II - Rozvoj Centra informačných a komunikačných technológií pre 
znalostné systémy (ITMS 26220120030) 

 2009-2012: CE-FEI-I - Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné 
systémy (ITMS 26220120020) 

 2010-2011: VEGA 1/0042/10 - Metódy identifikácie, anotovania, vyhľadávania, 
sprístupňovania a kompozície služieb s využitím sémantických metadát pre podporu 
vybraných typov procesov 

 2009-2011: VMSP-P-0048-09 (APVV) - Data Mining Meteo - Predpovedné a detekčné metódy 
význačných a nebezpečných javov založené na dolovaní meteorologických dát - koordinátor 
MicroStep MIS, s.r.o. BA 
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 2006-2011: KP-Lab (KPP) - vytváranie kolaboratívneho systému (FP6 IST) 

 2007-2009: RPEU-0011-06 - Podpora procesov tvorby nových znalostí 

 2007-2009: VEGA 1/4074/07 - Metódy anotovania, vyhľadávania, tvorby a sprístupňovania 
znalostí s využitím metadát pre sémantický popis znalostí 

 2006-2008: VEGA 1/3135/06 - Metódy a prostriedky pre tvorbu integrovaných 
distribuovaných aplikácií na báze ambientov - agentov vyššej úrovne 

 2007-2009: APVV-0391-06 - Sémantická kompozícia webových a gridových služieb, spoločný 
projekt s ÚI SAV v Bratislave 

 2007-2008: RPEU-0025-06 - Rozšírenie riešenia z projektu Seamless o analytické a hodnotiace 
funkcie 

V súčasnosti sa podieľa na riešení ďalších medzinárodných alebo slovenských projektov: 

 2017-2021: COST CA16226 - Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly 

 2016-2020: COST CA15222 - European Network for cost containment and improved quality 
of health care 

 2014-2018: COST TD1405 - European Network for the Joint Evaluation of Connected Health 
Technologies (ENJECT) 

 2017-2021: APVV-16-0213 - Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát 

 2016-2019: VEGA 1/0493/16 - Metódy a modely pre analýzu prúdov dát 
 
 
Na základe doterajšieho pedagogického pôsobenia ako aj na základe výsledkov dosiahnutých 

vo výskume je možné konštatovať, že Ing. František Babič, PhD. má dobré predpoklady pre výkon 
funkcie docenta v odbore hospodárska informatika. 

 

V Košiciach, 11.05.2018   

 

 

 

                    v.z. prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. v.r. 
..............................................................                                          ............................................................... 

       prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.  v.r.                  prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.  

           vedúci KKUI FEI TUKE                      dekan FEI TUKE 

 


