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Meno a priezvisko, rodné priezvisko,  tituly Martin Homola, RNDr., PhD.

Dátum a miesto narodenia 1981,       

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Titul Mgr., odbor Informatika (FMFI UK, 2004)

Titul RNDr., odbor Informatika (FMFI UK, 2007)

Titul PhD., odbor Informatika (FMFI UK, 2010)

Ďalšie vzdelávanie 2003, september–december: výskumná stáž na

Universidade Nova de Lisboa, Portugalsko (program

Erasmus)

2004, september–december: výskumná stáž na

Universidade Nova de Lisboa, Portugalsko (program

CoLogNet)

2005, 2–17. júl: letná škola ICCL Summer School, TU

Dresden, Drážďany

2006, 24. jún–8. júl: letná škola ICCL Summer

School, TU Dresden, Drážďany

2009–2012: postdoktorandský výskumný pobyt,

Fondazione Bruno Kessler, Trento, Taliansko

2013, 26–31. august: letná škola IEEE EMBS Summer

School on Emerging Technologies and Applications in

Telemedicine, Smolenice

Priebeh zamestnaní 2010–2012: výskumný pracovník, FMFI UK

(čiastočný úväzok)

2012–súčasnosť: odborný asistent, FMFI UK

Priebeh pedagogickej činnosti

(pracovisko/predmety)
FMFI UK:

2005: Úvod do umelej inteligencie 2, 5-ročný

magisterský program INF

2005–súčasnosť: Webové technológie a metodológie

(predtým Moderné webové technológie a Moderný

prístup k webdizajnu), magisterský program AIN a

IKV, v minulosti tiež bakalársky program AIN a INF

2006–súčasnosť: Ontológie a znalostné inžinierstvo

(predtým Deskripčné ontológie a ontológie),

magisterský program AIN, v minulosti tiež bakalársky

program AIN

2011–súčasnosť: Výpočtová logika, magisterský

program AIN

2012–súčasnosť: Reprezentácia znalostí a inferencia,

magisterský program AIN, v minulosti tiež

magisterský program IKV

2016–súčasnosť: Matematika 4 – Logika pre

Informatikov, bakalársky program AIN (spolutvorba



konceptu predmetu, cvičenia) 

2016–súčasnosť:  Deduktívne databázy, bakalársky 

program AIN 

2009–2014: Webové technológie vo vyučovaní, 

magisterský program Učiteľstvo Informatiky 

Vedúci 19 diplomových a 7 bakalárskych prác, 

konzultant 3 dizertačných prác 

Odborné alebo umelecké zameranie umelá inteligencia, reprezentácia znalostí, ontológie, 

e-learning, sociálne učenie 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie 

evidencie (napr. ABB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR e. 456/2012 

Z. z.)                                                                                                            

1. monografia                                                                                                                      

2. učebnica                                                                                                                                     

3. skriptá 

89 publikácií:      

● ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v 

časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných 

vydavateľstvách (1) 

● ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách 

vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) 

● ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách 

vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

● ADC Vedecké práce v zahraničných 

karentovaných časopisoch (2) 

● ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných 

časopisoch (1) 

● AEC Vedecké práce v zahraničných 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách (1) 

● AFC Publikované príspevky na zahraničných 

vedeckých konferenciách (49) 

● AFD Publikované príspevky na domácich 

vedeckých konferenciách (10) 

● AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných 

vedeckých konferencií (1) 

● AFI Preprinty vedeckých prác vydané v 

zahraničných vydavateľstvách (3) 

● AFK Postery zo zahraničných konferencií (1) 

● BCB Učebnice pre základné a stredné školy (3) 

● BCI Skriptá a učebné texty (1) 

● BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) (1) 

● DAI Dizertačné a habilitačné práce (1) 

● FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného 

charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, zborníky, atlasy ...) (3) 

● GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim 

hromadný prístup (6) 

● GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré 

nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 

kategórií (3) 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu 144 ohlasov: 

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované 

v citačných indexoch (131) 



[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v 

citačných indexoch (3) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch (5) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch (5) 
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