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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
Posudok bol vypracovaný na základe menovania oponentom, listom dekana SjF TU v Košiciach zo dňa 9.5.2018, ktorého prílohou boli:
- Habilitačná práca
- Profesijný životopis uchádzačky,
- Prehľad publikačnej činnosti uchádzačky,
- Zoznam citácií a ohlasov uchádzačky,
- Prehľad pedagogickej činnosti uchádzačky,
- Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania.

HABILITAČNÁ PRÁCA

Predložená habilitačná práca je orientovaná na aplikácie geometrickej mechaniky na modelovanie neholonómnych mobilných robotov, u ktorých je
lokomócia generovaná väzbovým prepojením vnútorných tvarových zmien robota s vonkajšími neholonómnymi obmedzeniami. V habilitačnej práci
prezentovaný alternatívny prístup, ktorý využíva metódy geometrickej mechaniky, ktoré umožňujú vidieť do geometrickej štruktúry rovníc a môžu byť
užitočné nielen pre modelovanie ale aj počas návrhu lokomočných systémov, ich riadenia a pri plánovaní pohybu. Téma habilitačnej práce zodpovedá
odboru habilitácie a je aktuálny z hľadiska súčasného stavu v tomto odbore. 
Predložená habilitačná práca nie je opakovaním dizertačnej práce uchádzačky.
Práca je štruktúrovaná do šiestich kapitol. Prvá kapitola uvádza použité matematické prostriedky. Táto kapitola je veľmi užitočnou, nakoľko použitý
matematický aparát nie je štandardne vyučovaný v predmetoch matematiky na slovenských univerzitách.
Druhá kapitola je už zameraná na mechaniku lokomócie. Hlavným cieľom tejto kapitoly je ukázať ako sa dá využiť špeciálna štruktúra konfiguračného
priestoru lokomočného systému na zjednodušenie pohybových rovníc.
V tretej kapitole je uvedená klasifikácia mechanických lokomočných systémov, ktoré
patria do skupiny jednoduchých mechanických systémov a riešenie pohybových rovníc lokomočných systémov.
V štvrtej kapitole sú uvedené príklady rôznych typov mechanických lokomočných systémov. Túto kapitolu považujem za mimoriadne prínosnú
nakoľko demonštruje aplikačné možnosti uvedených metodík pri riešení vybraných prípadov lokomočných systémov.
Piata kapitola uvádza lokomočný systém imitujúci vlnivý pohyb hada, čo je ďalším typom riešeného lokomočného systému, ktorý bol navyše aj
prakticky zrealizovaný.
Šiesta kapitola obsahuje súpis vedecko-pedagogických aktivít uchádzačky. Kde sú aj ďalšie lokomočné systémy, ktoré boli riešené v rámci
diplomových prác pod vedením uchádzačky. 
V závere práce je zhrnutie práce. 
Najvýznamnejším prínosom práce je využitie štruktúry konfiguračného priestoru lokomočného systému na zjednodušenie pohybových rovníc.
Dôležitým výstupom sú aj rekonštrukčné rovnice pre jednotlivé typy lokomočných systémov, ďalej evolučné a bázové rovnice lokomočných
systémov.
Jadro habilitačnej práce bolo publikovane na potrebnej úrovni. A to vo viacerých domácich a zahraničných publikáciách, z ktorých najvýznamnejšie sú
články v zahraničných karentovaných časopisoch a tak problematika tejto práce už prešla náročným recenzným konaním s pozitívnym ohlasom.
Môžem teda konštatovať, že dôležité práce sú publikované v renomovanej recenzovanej vedeckej tlači.

PEDAGOGICKÁ SPÔSOBILOSŤ UCHÁDZAČKY

Predložená habilitačná práca preukazuje svojou formou vynikajúce schopnosti uchádzačky.
Uchádzačka bola v priebehu svojej činnosti vedúcou 27 bakalárskych záverečných prác a diplomových prác a konzultantkou ďalšieho množstva prác.
Viacerí študenti pod jej vedením sa zúčastnili aj súťaže ŠVOČ (študentská vedecká a odborná činnosť), čo potvrdzuje jej mimoriadne aktívny prístup
pri vedení študentov k samostatnej vedeckej tvorivej činnosti.
Jej pôsobenie je významné hlavne z hľadiska inovácie obsahu osnov predmetov v oblasti mechatroniky. Do vyučovacieho procesu aktívne prenášala aj
poznatky získane v rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti. Pri riešení projektu OPV/K/NP/2013-5, Kód ITMS: 26110230120 „Vysoké školy ako
motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ bola členkou tímu pre riešenie inovácie študijného programu Mechatronika 2. stupeň, kde boli navrhnuté
inovácie pre zlepšenie kompetencií absolventov študijného programu s cieľom zvýšiť mieru uplatniteľnosti študentov.
Od roku 2015 je tajomníčkou Katedry mechatroniky a zároveň zástupkyňou vedúceho Katedry mechatroniky. Výraznou mierou sa tak podieľala na
zabezpečení chodu katedry a činnosti súvisiacich s koordináciou pedagogickej a vedeckej činnosti katedry. Počas tejto doby preukázala aj vynikajúce
schopnosti pri vedení pracovného tímu katedry.

PUBLIKAČNÁ AKTIVITA UCHÁDZAČKY

Publikačná aktivita uchádzačky prekračuje požadované minimálne hodnoty Kritérií na habilitácie docentov na SjF TU v Košiciach. O mimoriadnej



kvalite publikácií svedčí aj počet citácií a ohlasov na jej práce v počte 35, z toho 22 v databázach WOS alebo Scopus. Zo zoznamu prác uchádzačky
vyplývam že sa jedná o pracovníčku s výraznou vedeckou erudíciou. Odozva na práce a činnosť uchádzačky nepochybne potvrdzuje uznanie
vedeckou komunitou.

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Od nástupu na pracovisko sa zapája do riešenia ako grantových projektov tak aj do riešenia inžinierskych a technických diel v rámci hospodárskej
činnosti. Bola spoluriešiteľkou 4 grantových projektov Tatra banky – eTalent, 2 projektov OPVaV, 3 VEGA projektov, 1 projektu KEGA, 1 projektu
APVV, 1 projektu FGV (projekt mladých pracovníkov SjF TUKE).
Okrem odborných a vedecko-výskumných prác v rámci riešenia projektov zabezpečuje a koordinuje administratívnu stránku projektov, aktívne sa
podieľala na tvorbe nových projektov ako aj na spracovaní priebežných a záverečných správ projektov. 
Výsledky jej vedecko – výskumnej činnosti sa odzrkadlili aj v podobe 5 zverejnených patentových prihlášok, z ktorých jedna je už vo forme udeleného
patentu.
Uchádzačka je recenzentkou viacerých renomovaných zahraničných časopisov a ďalších publikácii.
Aktívne sa venuje aj popularizácií a propagácií vedy a techniky aktívnymi účasťami na akciách „Noc výskumníkov“, „DOD TUKE Deň otvorených
dverí“, prezentácie na stredných školách a ďalšie. Aktívne spolupracuje aj s praxou a každoročne organizuje aj exkurzie študentov do priemyselnej
praxe.

PLNENIE KRITÉRIÍ NA HABILITÁCIE DOCENTOV A NA VYMENOVANIE PROFESOROV NA SJF TUKE

Uchádzačka v plnom rozsahu spĺňa požadované kritéria na habilitácie na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

OTÁZKY DO DISKUSIE

- Obr. 15, 22, 30 sú uvedené bez popisu osi. Prosím o bližší komentár k týmto grafom.
- Prosím o uvedenie možnosti aplikácie získaných vedeckých poznatkov v praxi ako aj budúcich trendov, ktorými sa chcete zaoberať a budete
orientovať aj svoju vedeckú školu v budúcnosti.
- Pri vašej budúcej činnosti na pracovnom mieste docentky sa od vás očakáva vytvorenie vlastnej vedeckej školy. Prosím uveďte potenciálne vedecké
smerovania vašich budúcich doktorandov.

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE

Na základe predložených podkladov ako aj osobného poznania, nakoľko prácu uchádzačky poznám od jej štúdia v 2. a 3. stupni vysokoškolského
štúdia, tak podľa môjho názoru môžem potvrdiť, že uchádzačka je mimoriadne tvorivou osobnosťou s výbornými výsledkami aj v pedagogickej
činnosti. Tieto skutočnosti dávajú záruku, že aj jej ďalšia činnosť na pracovisku bude mimoriadne prínosná a znásobí sa aj vo funkcií docentky. 
Podľa môjho názoru, habilitačná práca, doterajšie výsledky uchádzačky a ich ohlas, zodpovedajú požiadavkám k udeleniu vedecko-pedagogického titulu
docentka.
Preto odporúčam vymenovať Ing. Ľubicu Mikovú, PhD. za docentku v odbore 5.1.7 Aplikovaná mechanika.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť akademický titul "docent (doc.) v odbore "

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.
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