
Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Riadiace systémy vo výrobnej technike   
 

Forma štúdia: denná 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. 

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra fyziky TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu: doc. Ing. Martin Olejár, PhD. 

Odborné pracovisko špecialistu Katedra elektroniky a automatizácie a informatiky TF 
SPU v Nitre 

Téma dizertačnej práce: Identifikácia textúrnych parametrov biomateriálov 
 

Téma dizertačnej práce v anglickom 
jazyku: 

Identification of Texture Parameters of Biomaterials 

Aktuálne riešené výskumné projekty 
školiteľa:  

VEGA 1/0322/21 Výskum vlastností peliet z odpadu 
agropotravinárskeho sektora a z údržby krajiny 

Tézy navrhovanej témy: 

 Je potrebné realizovať stanovenie mechanických (textúrnych) vlastností biomateriálov (potraviny, 
biomasa)  textúrometrom a uskutočniť merania textúrnych parametrov biomateriálov aj metódami 
počítačového spracovania obrazu, pri rôznych vplyvoch (skladovanie, tepelné namáhanie, 
mechanické namáhanie, pridávanie prímesí). Na základe získaných parametrov je potrebné 
identifikovať matematicko-fyzikálny model textúry materiálu pomocou simulačných metód 
založených na báze metódy konečných prvkov MKP. Je potrebné navrhnutý model overiť 
experimentálnym meraním a identifikovať ho. 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Možnosť simulácie textúry biomateriálov s možnosťou predikovania jej správania pri rôznych 
vplyvoch (skladovanie, tepelné namáhanie, mechanické namáhanie, pridávanie prímesí). Vývoj 
kvalitnejších druhov biomasy. Rozšírenie textúrnych znalostí o spracovávaných biomateriáloch v 
potravinárskom, poľnohospodárskom a priemyselnom sektore, pomocou metód materiálového 
inžinierstva. 

 

Požiadavky na uchádzačov:  

Skúsenosti s počítačovým spracovaním obrazu, skúsenosti so softvérom MKP ( napr. Linuxové 
aplikácie, komerčné aplikácie: Ansys, SolidWorks - simulácie) 

 
  



Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Riadiace systémy vo výrobnej technike  

Forma štúdia: denná 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: doc. Ing. Martin Olejár, PhD. 

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky, 
TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu: prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD. 

Odborné pracovisko špecialistu Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky, 
TF SPU v Nitre 

Téma dizertačnej práce: Využitie strojového učenia na riadenie autonómnych 
mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej 
výroby. 

Téma dizertačnej práce v anglickom 
jazyku: 

Utilization of machine learning for control of 
autonomous mobile robots under the conditions of 
agricultural production. 

Aktuálne riešené výskumné projekty 
školiteľa:  

 

Tézy navrhovanej témy: 

Cieľom dizertačnej práce je nájsť možnosti využitia strojového učenia na riadenie autonómnych 
mobilných robotov využívaných v poľnohospodárstve. Doktorand navrhne fuzzy riadiace algoritmy 
pre rôzne typy kinematík mobilných robotov a zhodnotí ich kvalitu riadenia na základe rôznych 
kvantitatívnych ukazovateľov. Následne navrhne adaptabilný algoritmus fuzzy riadenia  založený na 
základe strojového učenia s cieľom zlepšiť parametre kritérií riadenia mobilných robotov. Uvedená 
problematika je predmetom výskumu excelentných výskumných centier po celom svete, doposiaľ 
však nie sú dosiahnuté uspokojivé výsledky hlavne oblasti poľnohospodárskej výroby. 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Aplikácia inteligentných riadiacich algoritmov v oblasti autonómnej mobilnej robotiky umožňuje 
efektívne riadenie mobilných robotov s minimálnou možnou chybou. Jedným z týchto algoritmov je 
fuzzy logika, ktorú je možné použiť k dosiahnutiu presnejšej navigácie a kvalitnejšiemu riadeniu 
mobilného robota. Hlavnou prednosťou fuzzy riadenia je popri relatívne jednoduchému nastaveniu 
regulátora predovšetkým to, že táto metóda je schopná riadiť viacero veličín súčasne, čím získava 
výhodu použitia oproti klasickým riadiacim metódam. Využitie strojového učenia na zlepšenie fuzzy 
riadenia je v prípade riadenia autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej 
výroby nevyhnutné, vzhľadom na vysokú mieru nehomogenity prostredia, v ktorom sa pohybuje. 

Požiadavky na uchádzačov:  

- aktívna znalosť anglického jazyka,  

- záujem o zahraničnú spoluprácu a riešenie danej problematiky vo vyspelých krajinách,  

- technická kreativita, záujem o programovanie a modelovanie dynamických systémov 

 
  



Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Riadiace systémy vo výrobnej technike   

Forma štúdia: denná/externá 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: Prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. 

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky 

Meno školiteľa špecialistu:  

Odborné pracovisko špecialistu  

Téma dizertačnej práce: Predikcia optimálneho zavlažovania prostredníctvom 
simulačných metód  

Téma dizertačnej práce v anglickom 
jazyku: 

Prediction of optimal irrigation through simulation 
methods 

Aktuálne riešené výskumné projekty 
školiteľa:  

818496 Horizont 2020 -Future Oriented Collaborative 
Policy Development for Rural Areas and People 

Tézy navrhovanej témy: 
Predikcia optimálnej závlahovej sústavy prostredníctvom simulačného modelu je možná len za 
určitých zjednodušujúcich podmienok. Tieto sa týkajú predovšetkým vstupného prúdu požiadaviek 
na závlahu, pretože sa implicitne predpokladá, že vstupný prúd sleduje Poissonovo rozdelenie 
náhodnej veličiny a doteraz nie sú exaktne určené parametre vstupného prúdu, teda funkčná 
závislosť vzniku vlahovej potreby pre jednotlivé druhy rastlín v závislosti od klimatických a pôdnych 
podmienok.  
Výstupom riešenia by mal byť algoritmus, ktorý dokáže predikovať optimálnu kapacitu závlahovej 
sústavy, pričom je potrebné štatisticky spracovať dáta a rozhodnúť, akú náhodnú veličinu sleduje 
vzniknutá požiadavka na dodanie doplnkového závlahového množstva. Taktiež sa očakáva exaktné 
určenie priebehu – funkčnej závislosti uspokojovania týchto požiadaviek jednotlivými závlahovými 
strojmi. 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 
Simulačné modely nie sú exaktne dané a vychádzajú z ideálnych podmienok, ktoré v praxi 
nedokážeme dosiahnuť. Simulačné modely dokážu pracovať so stochastickými procesmi, ktoré nie 
je možné matematickými modelmi obsiahnuť, a preto sa ich návrhom dokážeme priblížiť 
požadovaným skutočnostiam.  
Téma je aktuálna vzhľadom na klimatické zmeny a s nimi súvisiaci hroziaci nedostatok a zvyšujúca 
sa cena vody. Proces optimalizácie závlahových sústav a  závlahových dávok predstavuje spôsob ako 
sa s touto skutočnosťou vyrovnať. Tento proces zameraný na hospodárenie s vodou je účinným 
nástrojom pre zlepšenie odolnosti rastlín počas období vysokých teplôt a nedostatku zrážok, ktoré 
pri pôsobení v kritických vegetačných obdobiach majú veľmi nepriaznivé dopady na celkové výnosy. 

 

Požiadavky na uchádzačov:  

- dobré programátorské zručnosti a skúsenosti so simulovaním procesov. 

 

 
  



Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Riadiace systémy vo výrobnej technike   

Forma štúdia: externá 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: doc. Ing. Jozef Rédl, PhD. 

Odborné pracovisko školiteľa: Katedra konštruovania strojov 

Meno školiteľa špecialistu:  

Odborné pracovisko špecialistu  

Téma dizertačnej práce: Optimalizácia elektrických vedení vo vybranej 
elektrickej inštalácii 

Téma dizertačnej práce v anglickom 
jazyku: 

Electrical optimization of an electric wiring in selected 
electrical system 

Aktuálne riešené výskumné projekty 
školiteľa:  

VEGA 1/0102/21  Reducing chemical loads and 
degradation of agricultural and forestry soils by selecting 
appropriate agri-technology with regard to climate 
change, spoluriešiteľ 

Tézy navrhovanej témy: 
- Výber subjektu  pre plánovanú elektrickú inštaláciu 
- Charakteristika vybraného subjektu a jeho podnikateľskej činnosti  
- Rozbor výrobnej činnosti a potrebných elektrických spotrebičov 
- Návrh a dimenzovanie elektrických rozvodov na základe analýzy prúdovej zaťažiteľnosti podľa STN 
33 2000-5-52 
- Návrh a dimenzovanie prípojky z transformátorovej stanice podľa noriem STN EN 60076, STN EN 
50464, STN 35 1110 
- Návrh a dimenzovanie mechanických parametrov elektrického vedenia vzduchom (elektrické 
vedenie na stĺpoch od transformátorovej stanice po prípojku odberateľa, výpočet mechanického 
namáhania vedenia, priehybu vedenia, kontrola bezpečnosti) .  
- Optimalizácia a hodnotenie navrhnutých parametrov podľa STN 50 160 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Budovanie infraštruktúry je nevyhnutne spojené so zabezpečovaním elektrických inštalácií, ktoré je 
treba navrhnúť. Z hľadiska trvalo udržateľného hospodárstva v danom regióne je nevyhnutné tieto 
inštalácie optimalizovať tak, aby sa zabezpečila úspora materiálu, finančných nákladov a bral ohľad 
na ekologické aspekty inštalácií a hlavne zabezpečenia ochrany zdravia dotknutých osôb. Práca 
ponúkne nové metódy optimalizácie navrhovania elektrických sietí inštalovaných v priemyselných 
komplexoch a môže byť využitá v procese vývoja nových noriem a technických špecifikácií v daných 
oblastiach. 

Požiadavky na uchádzačov:  

Znalosti z pružnosti a pevnosti  a navrhovania elektrických sietí NN a VN. 

 
 
 
 


