
Oponentský posudok k inauguračnému konaniu 

Dr. rer. nat. Ing. Martina Drozdu, Privatdozent 

za profesora v odbore Informatika 

 

Vysokoškolské vzdelanie a zamestnanie 

Martin Drozda, Ing., Dr. rer. nat., Privatdozent ukončil v roku 1995 vysokoškolské štúdium na Fakulte 

elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v študijnom odbore 

Automatizácia. V roku 2004 získal titul Dr. rer. nat. na Leibniz Universität Hannover, SRN. V roku 

2012 sa stal Privatdozent na Fakultät für Elektrotechnik und Informatik, Leibniz Universität 

Hannover. 

V rokoch 1997 až 2003 pôsobil ako vedecko-výskumný pracovník na Ústave informatiky SAV. 

V tomto období, v rámci postgraduálneho štúdia, v rokoch 1999 až 2002, bol na výskumnom pobyte 

v Los Alamos National Laboratory, USA. Od roku 2003 do 2012 pôsobil ako výskumný pracovník 

na Fakultät für Elektrotechnik und Informatik, Leibniz Universität Hannover, SRN. V roku 2013 

nastúpil na Fakultu elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej university (FEI STU) v 

Bratislave ako vedecko-výskumný pracovnik. Od roku 2014 pôsobí na FEI STU vo funkcii docenta v 

odbore Aplikovaná informatika. V rokoch 2015 až 2019 bol prodekanom FEI STU pre zahraničné 

vzťahy. Od roku 2019 je riaditeľom Ústavu informatiky a matematiky FEI STU v Bratislave. 

 

Pedagogická činnosť 

Dr. rer. nat. Martin Drozda, začal pedagogicky pôsobiť v roku 2006 na Fakultät für Elektrotechnik 

und Informatik, Leibniz Universität Hannover, kde pôsobil až do roku 2012. Prednášal, viedol 

cvičenia, resp. semináre z predmetov: Artificial Immune Systems, Ad hoc and sensor wireless 

networks. Od roku 2013 pôsobí na Ústave informatiky a matematiky Fakulty elektrotechniky a 

informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Prednáša predmety: Algoritmizácia a 

programovanie, Programovacie techniky, Počítačové siete 2, Mobilné výpočty. Doteraz viedol 28 

bakalárskych prác a 18 diplomových prác. Vypracoval 2 učebné texty, vydané vo vydavateľstve 

Spektrum STU. V rámci doktorandského štúdia je garantom 10 predmetov a je školiteľom 

doktorandov v študijnom programe Aplikovaná informatika, resp. Informatika. Je členom 

programovej komisie Aplikovaná informatika a členom odborovej komisie Aplikovaná informatika, 

resp. Informatika. Vyškolil 2 doktorandov.  

Hodnotenie:  Dr. rer. nat. Martin Drozda spĺňa kritériá prijaté VR FMFI UK v oblasti pedagogickej 

činnosti pre vymenovanie za profesora. 

 

 

Vedecko výskumná a publikačná činnosť 

Dr. rer. nat. Martin Drozda svoje vedecko-výsmumné activity zameriava hlavne na nasledovné 

oblasti: Ad hoc bezdrôtové siete, Mobilné výpočty (mobile computing), Modelovanie a simuláciu 

zložitých systémov, Biológiou inšpirované systémy a Detekciu chýb. V období rokov 2003 až 2012 

pôsobil ako výskumný pracovník na Fakultät für Elektrotechnik und Informatik, Leibniz Universität 

Hannover, kde bol členom výskumného tímu “Simulácia a modelovanie”. Od roku 2013 pôsobí na 

FEI STU v Bratislave. Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti publikoval v kapitole v 

monografii, vydanej vo vydavateľstve Springer, v karentových a ostatných zahraničných časopisoch 



a v zborníkoch zahraničných a domácich vedeckých konferencií. Spolu publikoval 42 publikácií 

(vrátane 2 učebných textov), Počet citácií na tieto publikácie je spolu 195, registrovaných v citačných 

indexoch Web of Science a databáze SCOPUS. O uznaní Doc. Martina Drozdu medzinárodnou 

vedeckou komunitou svedčí aj celý rad pozvaných prednášok na zahraničných univerzitách a rôznych 

vedeckých podujatiach. Je členom “Association for Computing Machinery” a tiež členom mnohých 

programových výborov medzinárodných vedeckých konferencií. 

 

Hodnotenie:  Dr. rer. nat. Martin Drozda, v oblasti vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti a tiež 

ohlasov na jeho vedecké práce, spĺňa kritériá prijaté VR FMFI UK  pre vymenovanie za profesora. 

   

 

Riešené projekty s grantovou podporou 

Dr. rer. nat. Martin Drozda bol zodpovedným riešiteľom resp. spoluriesiteľom 3 domácich 

výskumných projektov a v 1 zahraničnom projekte bol zodpovedným riešiteľom za slovenskú stranu. 

Okrem toho, počas svojích zahraničných pobytov, bol v 1 zahraničnom projekte zodpovedný 

spoluriešiteľ za Univerzitu Hannover a bol spoluautorom 3 výskumných projektov. V rámci 

zahraničných pobytov bol členom riešiteľského kolektívu vo viacerých výskumných projektoch. 

 

Hodnotenie: Dr. rer. nat. Martin Drozda v tejto oblasti spĺňa kritériá prijaté VR FMFI UK  pre 

vymenovanie za profesora. 

 

 

Záver 

 

Dr. rer. nat. Martin Drozda, ukončil v roku 1995 vysokoškolské štúdium na Fakulte elektrotechniky 

a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, V rokoch 1997 až 2003 pôsobil ako 

vedecko-výskumný pracovník na Ústave informatiky SAV. Od roku 2003 do 2012 pôsobil ako 

výskumný pracovník na Fakultät für Elektrotechnik und Informatik, Leibniz Universität Hannover, 

kde sa v 2012 stal Privatdozent. V roku 2013 nastúpil na Fakultu elektrotechniky a informatiky, 

Slovenskej technickej university (FEI STU) v Bratislave ako vedecko-výskumný pracovnik a od roku 

2014 pôsobí na FEI STU vo funkcii docent. V rokoch 2015 až 2019 bol prodekanom FEI STU pre 

zahraničné vzťahy. Od roku 2019 je riaditeľom Ústavu informatiky a matematiky FEI STU. Dr. rer. 

nat. Martin Drozda spĺňa všetky kritériá pre inauguráciu za profesora, pričom kritérium počtu citácií 

vysoko prevyšuje. Na základe predložených materiálov môžem konštatovať, že Dr. rer. nat. Martin 

Drozda je uznávanou pedagogickou a vedeckou osobnosťou doma aj v zahraničí. 

V zmysle ustanovení Zákona o vysokých školách SR, na základe Vyhlášky Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 246/2019 Z.z. a Smernice rektora UK o habilitácii 

docentov a inaugurácii profesorov, Dr. rer. nat. Martin Drozda spĺňa kritériá FMFI UK pre 

inauguračné konanie. Na základe hore uvedených skutočností podporujem vymenovanie Dr. rer. nat. 

Martin Drozdu za profesora. 

 

V Bratislave, 4.3.2021 

 prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD. 

             FEI STU Bratislava 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/246/

