
Návrh habilitačnej komisie na vymenovanie RNDr. Reného Putišku, PhD.  

z Katedry inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky Prírodovedeckej 

fakulty UK v Bratislave, 

Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 

za docenta v odbore habilitačného konania „Aplikovaná geofyzika“ 

 

V súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 246/2019 Z.z. 

o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docenta a profesora, ako aj Zásadami 

Univerzity Komenského k vyhláške č. 246/2019 o habilitácii docentov a vymenúvaní 

profesorov, uverejnenými vo Vnútornom predpise UK č. 7/2014, sa dňa 27.1.2022 uskutočnila 

na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave habilitačná prednáška RNDr. Reného Putišku, 

PhD., z Katedry inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky Prírodovedeckej 

fakulty UK v Bratislave, na tému „Súčasné trendy využitia geoelektrických metód 

v geovedných výskumoch“ a obhajoba jeho habilitačnej práce s názvom „Využitie elektrickej 

odporovej tomografie“. 

Habilitačná komisia bola dekanom PriF UK vymenovaná v zložení:  

 

+Predseda: prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave,

 Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a 

aplikovanej geofyziky, Bratislava   

 

 Členovia: prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D., Univerzita Karlova v Prahe, 

Přírodovědecká fakulta, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité 

geofyziky, Praha 

 

doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc., Geotest, a.s., Brno  

 

Za oponentov habilitačnej práce boli dekanom PriF UK vymenovaní: 

 

prof. RNDr. Blažej PANDULA, PhD., Technická univerzita v Košiciach, 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Košice 

 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, 

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Bratislava  

 

doc. Dr. phil. Peter Milo, Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta, 

Brno 

 

 

Habilitačná prednáška RNDr. Reného Putišku, PhD., ktorá sa zaoberala charakteristikou 

súčasných trendov využitia geoelektrických metód v geovedných výskumoch, bola logicky 

usporiadaná, primerane ilustrovaná prostredníctvom ppt prezentácie a mala veľmi dobrú 

vedeckú a pedagogickú úroveň.  

V prvej časti habilitačnej prednášky boli uchádzačom najskôr predstavené 

najpoužívanejšie geoelektrické metódy [elektrická odporová tomografia (ERT), georadar 

(GPR), elektromagnetická indukcia (EMI) a Controlled source audio-frequency 



magnetotellurics (CSAMT)] a ich základné charakteristiky. V tejto časti bol kladený dôraz na 

opis princípov ich fungovania. Podrobne boli tiež uvedené prístrojové a softwarové vybavenia, 

ktoré sa používajú pri jednotlivých prezentovaných geoelektrických metódach.  

V druhej časti prednášky boli podrobne prezentované výsledky dosiahnuté dr. Putiškom 

pri aplikácii najdôležitejšej a najpoužívanejšej geoelektrickej metódy: elektrickej odporovej 

tomografie. V nej uchádzač vynikajúco prezentoval výsledky, ktoré dosiahol pri riešení 

viacerých celospoločenských problémov týkajúcich sa napríklad kontaminovaných oblastí a 

environmentálnych záťaži, líniových stavieb, zakladania stavieb, prepadových území, 

svahových deformácií, vyhľadávaní jaskýň, archeológie, havarijných stavov a diagnostiky.  

Habilitačná prednáška uchádzača mala rovnako dobrú odbornú aj didaktickú úroveň. 

Odborné problémy prednesené v prednáške vyvolali zaujímavú diskusiu. Uchádzač sa počas 

prednášky i v diskusii prejavil ako vyzretá vedecká osobnosť, ktorá má hlboké tak teoretické 

ako aj praktické znalosti skúmanej problematiky. Prednáška zároveň demonštrovala 

spôsobilosť uchádzača na kvalitnú pedagogickú prácu vo funkcii docenta. V diskusii 

k prednáške reagoval a preukázal široký prehľad v prezentovanej problematike.  

V rámci obhajoby habilitačnej práce bola uchádzačom v úvode predstavená základná 

štruktúra práce. Tá pozostávala z dvoch častí.  

Prvá časť sa zoberala teoretickými základmi elektrickej odporovej tomografie, ktorá sa 

používa pri prieskumoch v geológii, inžinierskej geológii, hydrogeológii, geotechnike, pri 

archeologickom prieskume ako aj pri riešení environmentálnych otázok. Autor tu opísal 

základné princípy fungovania elektrickej odporovej tomografie a podal prehľad najviac 

používaných typoch elektródových usporiadaní. Cenné bolo ich kvalitatívne zhodnotenie, 

pričom bol popísaný aj ich hĺbkový dosah. V závere tejto časti sa autor venoval priamej a 

inverznej úlohe v odporových metódach a teórii inverzie a optimalizácie geoelektrických 

metód. 

Cieľom  druhej časti práce bolo ukázať na praktických príkladoch využitie meraní 

elektrickej odporovej tomografie pri riešení rôznych geologických a geotechnických otázok. 

Konkrétne uviedol aplikáciu a využitie elektrickej odporovej tomografie pre riešenie 

problémov tektoniky, inžinierskej geológie (svahové deformácie), kontaminácie 

a environmentálnych záťaží, vyhľadávania jaskýň a podzemných priestorov, archeológie 

a stanovenie hrúbky dnových sedimentov. Autor tieto výsledku prezentuje v 10. pôvodných 

autorových prácach zaoberajúcimi sa využitím elektrickej odporovej tomografie v praxi. Práce 

boli publikované v renomovaných vedeckých časopisoch. 

Obhajoba habilitačnej práce RNDr. Reného Putišku, PhD. bola uskutočnená 

predpísaným spôsobom tak prezenčnou ako aj on-line formou. Dvaja oponenti boli prítomní 

prezenčne a jeden on-line. Vo svojich posudkoch hodnotili kladne odbornú úroveň habilitačnej 

práce. Uchádzač v dostatočnej miere odpovedal na otázky a pripomienky oponentov, ktoré 

odzneli v posudkoch a v následnej diskusii presvedčil, že je odborníkom v problematike 

výskumu analytických riešení priamej a obrátenej úlohy v gravimetrii. 

RNDr. René Putiška, PhD. publikoval doterajšie výsledky svojej vedecko-výskumnej 

činnosti v domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch, zborníkoch a monografiách 

(celkovo 80 záznamov). Z uvedeného počtu ku dňu podania žiadosti o začatie habilitačného 

konania tvorilo 11 publikácií práce zaradené do CC. Je autorom a spoluautorom 1 skrípt 



s podielom 5,95 AH. Celkovú štatistiku ohlasov tvorí 83 záznamov na všetky doposiaľ 

publikované odborné a vedecké publikačné výstupy, z toho 64 ohlasov je evidovaných 

v citačných indexoch Web of Science Core Collection a SCOPUS.  

RNDr. René Putiška, PhD., je od roku 2009 kontinuálne zamestnancom PriF UK, 

na pozícií VŠ učiteľa (odborný asistent). Na Katedre inžinierskej geológie, hydrogeológie a 

aplikovanej geofyziky pracuje v súčasnosti v pozícii odborného asistenta, a to na 100% 

pracovný úväzok. Jeho pedagogické aktivity sú spojené s výučbou predmetov v bakalárskom 

(študijný program Geológia) a magisterskom (študijný program Aplikovaná a environmentálna 

geofyzika) stupni štúdia. Podieľa sa na výučbe prednášok, seminárov, cvičení a kurzov 

povinných a povinne voliteľných predmetov, ako sú napr.: Základy aplikovanej geofyziky, 

Metodika terénnych geofyzikálnych meraní, Spracovanie geofyzikálnych údajov (1), Terénne 

cvičenia s geofyzikálnymi aparatúrami, Spracovanie geofyzikálnych údajov (2), Geofyzikálne 

aparatúry a metodika terénnych meraní (1), Geoelektrické metódy (1), (2) a (3), Terénne 

cvičenia z geofyziky, Environmentálna geofyzika, Modelovanie v geofyzike, Inžinierska 

geofyzika a hydrogeofyzika, Ložisková geofyzika, Metódy interpretácie odporovej tomografie, 

Geofyzikálny software. Celkovo viedol 2 bakalárske a 5 diplomových prác.  

Habilitačná komisia po zhodnotení pedagogického a vedeckého profilu a taktiež po 

zhodnotení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce zastáva názor, že uchádzač je 

pripravený na prácu univerzitného docenta.  

V súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 246/2019 Z.z. o 

postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, ako aj Zásad 

habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na 

Univerzite Komenského v Bratislave k vyššie uvedenej Vyhláške MŠ SR, habilitačná komisia 

odporúča udeliť RNDr. Renému Putiškovi, PhD. titul docent v odbore habilitačného konania 

„Aplikovaná geofyzika“.  

 

 

 

Predseda:  prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.               ....................................... 

Členovia:   prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.   ........................................ 

doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc.   ........................................ 

 

 

V Bratislave, 27.1.2022 


