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Posudok oponenta pre inauguračné konanie doc. Ing. Jaroslava Porubäna, 

PhD. 

 

Tento posudok vypracúvam na základe vymenovania predsedom Vedeckej rady FEI TUKE a 

dekanom FEI TUKE prof. Ing. Liberiosom Vokorokosom, PhD. V posudku uvediem, na 

základe ktorých skutočností odporúčam vymenovanie doc. Ing. Jaroslava Porubäna, PhD. za 

profesora. 

Na vypracovanie posudku mi sprístupnili okrem iných tieto dokumenty: profesijný životopis, 

prehľad pedagogickej činnosti, prehľad vedecko-výskumnej činnosti, zoznam publikácií a 

zoznam citácií a prehľad plnenia minimálnych kritérií FEI TUKE pre začatie inauguračného 

konania. Popri nich som tiež využil moju osobnú skúsenosť, nakoľko žiadateľa osobne 

poznám a mal som možnosť dlhodobo sledovať jeho profesijný rast.  

Na základe preštudovania predložených dokumentov a podkladov sa nazdávam, že žiadateľ 

spĺňa tzv. minimálne kritériá FEI TUKE. Jeho pedagogická činnosť sa dlhodobo zameriava na 

predmety, ktoré by sa dali súhrnne označiť tak, že spadajú do oblasti softvérového 

inžinierstva. Odborný záber žiadateľa je impozantný, ak vezmeme do úvahy už len samotný 

počet rôznych predmetov, ktoré bol žiadateľ schopný odučiť. Naviac treba zdôrazniť, že 

viaceré z týchto predmetov žiadateľ sám vybudoval. Ide o 5 predmetov, z ktorých napríklad 

relatívne unikátne predmety Vývoj doménovo špecifických jazykov alebo Komponentové 

programovanie sú nepochybne výsledkom intenzívneho využitia žiadateľovej výskumnej 

činnosti. Ďalšími črtami žiadateľovej činnosti, ktoré si zaslúžia vyzdvihnutie, sú tvorivosť a 

inovatívnosť, vďaka ktorým zaviedol napríklad takzvané živé softvérové projekty do 

študijného programu, poskytovaného ako univerzitné vzdelávanie. Tento počin je významný 

aj tým, že je príkladom inovatívnej spolupráce technickej univerzity s priemyslom vo 

vzdelávaní. Žiadateľ okrem toho viedol najmenej 81 diplomových prác a 72 bakalárskych 

prác, čo svedčí o dlhodobej schopnosti generovať inovatívne nápady ako základy tém 

záverečných projektov a o nadaní viesť študentov k úspešnému riešeniu.  

Výskumná činnosť žiadateľa sa zameriava na vybrané témy, patriace jednoznačne do odboru 

informatika. Ide najmä o otvorené vedecké problémy, súvisiace so softvérovým 

inžinierstvom. Žiadateľ je v tejto oblasti uznávanou osobnosťou. Na vlastnej univerzite je 

vedúcim riešiteľských tímov viacerých projektov. Získaním podpory od rozličných 

výskumných agentúr na riešenie výskumných projektov sa preukázalo uznanie, ktoré žiadateľ 

požíva na národnej úrovni. Tu možno uviesť aj členstvo žiadateľa vo vedeckých radách fakúlt 

iných slovenských univerzít.  

Žiadateľ je však uznávanou osobnosťou aj na medzinárodnej úrovni. Svedčí o tom množstvo 

publikácií, prijatých na publikovanie na základe recenzného konania, vrátane článkov v 

časopisoch so sledovaným dopadom (IF). Ešte silnejším prejavom uznania sú ohlasy, ktoré 

ním publikované články dosiaľ získali. Konštatujem, že významná časť ohlasov sú ohlasy v 

článkoch zahraničných autorov. Konštatujem tiež, že žiadateľ dostal významne viac ohlasov, 

než sa požaduje v kritériách. Ide o jedno z významných kritérií na vymenovanie za profesora, 

ktoré žiadateľ výrazne prekračuje.  

Medzi ďalšie prejavy medzinárodného uznania možno zaradiť pozvania pracovať v 

programových výboroch viacerých medzinárodných vedeckých konferencií alebo žiadosti o 



recenzovanie príspevkov do významných vedeckých časopisov. Za spomenutie stojí aj 

zoznam zahraničných pobytov resp. pozvaných prednášok.  

Všetky vyššie uvedené skutočnosti, ktoré uvádzam na základe k žiadosti priložených 

dokumentov a podkladov, ma vedú k odporúčaniu vymenovať doc. Ing. Jaroslava Porubäna, 

PhD. za profesora v odbore informatika.  


