RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc., Ústav merania SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

Oponentský posudok k začatiu inauguračného konania k získaniu titulu
profesor pre doc. Ing. Stanislava Ďuriša, CSc., v odbore 5.2.55 Metrológia.
Po preštudovaní predloženej dokumentácie k inauguračnému konaniu konštatujem, že
doc. Ing. Stanislav Ďuriš, CSc., plní kritériá pre vymenovanie profesorov na Strojníckej
fakulte STU v Bratislave takto:
I. Pedagogická aktivita
1. Kontinuálna vzdelávacia činnosť (po doc.)
150 %
2. Vysokoškolská učebnica
100 %
3. Skriptá alebo učebný text
400 %
II. Vedeckovýskumná alebo tvorivá umelecká aktivita
3. Pedagogická činnosť od habilitácie 6.12.2011
4. Počet absolventov 1. a 2. stupňa štúdia
5. Počet absolventov 3. stupňa štúdia
A. Publikačná aktivita
1. Vedecké monografie
2. Ostatné knižné publikácie VŠ učebnica, skriptá
3. Publikácie v CC a SCI časopisoch
4. Publikácie v ostatných vedeckých časopisoch
5. Ostatné recenzované publikácie (zborníky a pod.)
6. Citácie WOS a Scopus, pozvané prednášky na
medzinárodné konferencie
7. Citácie prác v ostatných dokumentoch
B. Vedeckovýskumné kritériá
1. Prednášky na konferenciách
2. Domáce projekty/z toho oponované projekty
3 . Medzinárodné projekty
4. Vedené projekty
C. Ostatné kritériá
1. Práce a projekty s realizačným výstupom
2. Expertízna činnosť, posudky projektov
3. Posudky a recenzie kvalifikačných prác a publikácií
4. členstvo v odb. komisiách a medzinár. organizáciách
5. Členstvo v vydav. a redakčných radách časopisov
6. Dobrozdanie od profesorov

60 %
70 %
100 %
100 %
300 %
460 %
246 %
247 %
1600 %
263 %
170 %
171 %/400 %
1100 %
200 %
162 %
58 %
790 %
500 %
200 %
0%

Pripomienky k zoznamu publikovaných prác, citácii v databázach SCOPUS a WOS
- Po prezretí zoznamu publikovaných prác konštatujem že uchádzač v zozname karentovaných prác (ADC) uviedol 14 prác v zahraničných karentovaných časopisoch. Po prezretí
databázy Current Contents (CC) som zistil, že časopis Measurement Techniques, ktorý je
anglickou mutáciou časopisu Izmeriteľnaja technika uvedený nie je. To znamená, že uznať
by som mal iba 9 prác v časopisoch registrovaných v CC. Takže potom plnenie kritéria 3.B.
by bolo 300 %. Na druhej strane časopis Measurement Techniques je registrovaný v
zozname SCI (Science Citation Index) čo považujem za rovnocenné s vedeckou úrovňou

databázy CC. Akceptujem preto 5 prác v časopise Measurement Techniques, aj keď podľa
Smernice č.13/2005-R vydanej MŠ SR „O bibliografickej registrácií a kategorizácií
publikačnej činnosti a ohlasov“ by mali byť tieto publikácie zaradené v kategórií ADE.
- Podľa kritérií SjF STU „Publikácie v ostatných vedeckých časopisoch“ môžu byť ADE
(vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch) ale aj ADF (vedecké práce
v domácich nekarentovaných čaasopisoch). Teda v zozname pôvodných prác v ADE sú iba
2 práce a tie 4 práce v časopise Measurement Science Review sú v kategórii ADF, pretože
časopis Measurement Science Review vydáva Ústav merania SAV. V zozname ADF by
teda malo byť 14 prác.
- Predkladateľ ako vedecký pracovník a vedúci Centra teploty Slovenského metrologického
ústavu bol riešiteľom 12 významných vedeckovýskumných (AGI) úloh. Niekoľko rokov
zastupoval Slovenskú republiku v CCT (Consultative Committes for Thermometry). To sa
odrazilo v 13 príspevkoch (AFC) na zahraničných vedeckých konferenciách, v 26
príspevkoch (AFD) na domácich vedeckých konferenciách, v 8 abstraktoch príspevkov
(AFG) na zahraničných konferenciách a v 3 posteroch (AFK) zo zahraničných konferencií.
- Svoju odbornosť preukázal aj v 22 odborných publikáciách v domácich nekarentovaných
časopisoch (BDF) a vypracovaných 7 normách (BGG).
- Jeho vedeckú úroveň dokumentuje až 60 citácii jeho prác v databázach SCOPUS (50)
a WOS (48)
Záverečné stanovisko
Na základe preštudovaného materiálu môžem konštatovať, že doc. Ing. S. Ďuriš, CSc. je
vyhranenou vedeckou osobnosťou, ktorá môže významne prispieť k pozdvihnutiu vedeckej
úrovne fakulty a najmä Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky. Hodnotenie
jeho pedagogickej činnosti prenechávam na kompetentnejších a očakávam zodpovedné
vyjadrenie v „Dobrozdaní od profesorov“. Z percentuálneho hodnotenia v kritériách A, B, C,
a D vychádza, že doc. Ing. S. Ďuriš, CSc., kritéria pre udelenie vedecko-pedagogického
titulu:
Profesor spĺňa

V Bratislave 12.12.2014

