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PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS 
 

Meno a 
priezvisko,  
rodné priezvisko, titul 

Jana Tkáčová, rod. Fajčíková, Ing., PhD.  
 

Dátum a miesto narodenia 
 

1958 

Vysokoškolské vzdelanie  
a ďalší akademický rast 

 

12. 5. 1982    - ukončenie štúdia na SjF VŠT v Košiciach v študijnom  
                           odbore Strojárska technológia, zameranie Tvárnenie 
1. 8. 1982       - nástup do zamestnania na KSMaT ako asistentka 
1. 8. 1985       - preradenie za odbornú asistentku 
7.11. 2000      - obhajoba dizertačnej práce “Hodnotenie vybraných  
                            parametrov nových druhov pozinkovaných plechov  
                            z hľadiska tvárnenia.“ 
14. 12. 2000   - priznanie ved.-akademickej hodnosti PhD. 

Priebeh zamestnaní 1982- súčasnosť odborná asistentka na KSTaM, SjF TU v Košiciach 

Priebeh pedagogickej 
činnosti 
(pracovisko/predmety) 

- vedenie prednášok z vybraných kapitol z povinných a povinne 
voliteľných predmetov vrátane hodnotenia študentov 

- vedenie seminárov a cvičení z povinných a povinne voliteľných 
predmetov  študijného odboru vrátane konzultácií a hodnotenia 
študentov 

(podrobný  prehľad predmetov je uvedený v prílohe  „Prehľad 
pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých 
výsledkov v tejto činnosti “) 

Odborné  
zameranie 

- výskum v oblasti tvárnenia kovov a tribologických procesov  

Publikačná činnosť vrátane 
rozsahu (autorské hárky)  
A kategórie evidencie (napr. 
AAB, podľa vyhlášky  
MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z.) 
- 
1. monografia 
2. učebnica  
3. skriptá  
 

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (3) 
BCI - Skriptá a učebné texty (1) 
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (3) 
ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (11) 
ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (25) 
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách (1) 
AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách (3) 
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 
(24) 
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (23) 
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (4) 
BED - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných) (1) 
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS (3) 
AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách (6) 
AEF - Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých 
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zborníkoch, monografiách (2) 
AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (10) 
BEE - Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných) (2) 
BEF - Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch 
(konferenčných aj nekonferenčných) (1) 
DAI - Dizertačné a habilitačné práce (2) 
GAI - Výskumné štúdie a priebežné správy (19) 
GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej    
z predchádzajúcich kategórií (44) 

 

Ohlasy na vedeckú prácu  Citácie v publikáciách registrovaných v citačných indexoch (Web of 
Science a Scopus) - 29 

 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných 
indexoch  – 27 

 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch  
–  15 

 (Podrobný prehľad je uvedený v prílohe „Prehľad vedecko-výskumnej činnosti, Citačné 
ohlasy na publikované práce, Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých                     
a odborných prác“) 
Uvedené v prílohe B Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých a 
odborných prác, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh a projektov, 
patentov a vynálezov, preukázateľných citácií a ohlasov 

 

Kontaktná adresa Katedra strojárskych technológií a materiálov, SjF TU v Košiciach, 
Mäsiarska 74, 040 01 Košice 
 

 
 
 
 

V Košiciach dňa 3. 4. 2018                                               Ing. Jana Tkáčová, PhD. 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                       

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


