
Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Výrobné technológie 

Forma štúdia: denná/externá 

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

Odborné pracovisko školiteľa: Ústav konštruovania a strojárskych technológií TF SPU  
v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu: - 

Odborné pracovisko špecialistu - 

Téma dizertačnej práce: Aplikácia virtuálnej a rozšírenej reality vo výrobnom 
procese 

Téma dizertačnej práce v anglickom 
jazyku: 

Application of virtual and augmented reality in the 
production process 

Aktuálne riešené výskumné projekty 
školiteľa:  

- 

Tézy navrhovanej témy: 

Téma dizertačnej práce je zameraná na tvorbu a využitie virtuálnej a rozšírenej reality vo výrobnom 
procese. Doktorand definuje základné vlastnosti a rozdiely VR/AR, popíše ich výhody i nevýhody, 
ako aj praktické využitie v priemysle. Doktorand navrhne trojdimenzionálne modely, rozličné scény 
a prostredia, prípadne reálne prostredie nasnímané 360° kamerami a vytvorí interakciu s týmto 
prostredím, ako je napr. pohyb v priestore, manipulácia s objektami, vytváranie definovaných 
objektov, ktoré podliehajú fyzikálnym zákonitostiam. V praktickej časti navrhne vizualizáciu, alebo 
rozšíri existujúce prostredie, vybranej výrobnej technológie z reálneho sveta za účelom 
optimalizácie výroby. 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

V súčasnosti sú čoraz viac kladené požiadavky na strojové zariadenia z hľadiska ich funkčnosti a 
najmä výkonnosti. S týmito nárokmi však súčasne rastú aj požiadavky na bezpečnosť práce a zdravia 
na pracovisku, ktoré prichádzajú do vzájomnej interakcie so strojovými zariadeniami. Využitím 
virtuálnej a rozšírenej realite dokážeme zefektívniť technologické operácie, nájsť ich kolízie, či 
odhaliť riziká vo výrobe. Využitím aplikácie je možné skvalitniť kontrolu a údržbu strojov, skracujeme 
čas na opravy, dokážeme v krátkom čase zobraziť servisný plán a metodický postup pre vykonanie 
jednotlivých operácií.  

 

Požiadavky na uchádzačov:  

 

 

 

 

 



Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Výrobné technológie 

Forma štúdia: denná/externá 

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

Odborné pracovisko školiteľa: Ústav konštruovania a strojárskych technológií TF SPU  
v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu: - 

Odborné pracovisko špecialistu - 

Téma dizertačnej práce: Zvýšenie odolnosti povrchových vrstiev proti 
opotrebeniu 

Téma dizertačnej práce v anglickom 
jazyku: 

Increasing of surface layers wear resistance 

Aktuálne riešené výskumné projekty 
školiteľa:  

- 

Tézy navrhovanej témy: 

Téma dizertačnej práce je zameraná na stanovenie odolnosti povrchových vrstiev proti opotrebeniu 
za účelom zvýšenia životnosti strojových súčiastok. Doktorand definuje základné procesy 
a mechanizmy opotrebenia a ich vplyv na povrchovú úpravu materiálov používaných v praxi. 
V praktickej časti doktorand inovuje merací reťazec tribologických skúšok a následne otestuje 
odolnosť vybraných povrchových vrstiev. Ciele dizertačnej práce je možné členiť na: 

- výber vhodného materiálu pre špecifické podmienky v prevádzke, 

- inovácia a overenie zariadenia pre skúšky opotrebenia, 

- overenie odolnosti materiálu v danom prostredí. 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

U povrchových vrstiev kovových materiálov vystavených opotrebeniu prebieha rad fyzikálnych a 
chemických pochodov, ktorých intenzita a účinok závisí od vlastností a podmienok pri ktorých k 
opotrebeniu dochádza. Tieto pochody (procesy) sa prejavia nielen zmenou vzhľadu, ale aj úplným 
rozpadom celistvosti súčiastky, čo spôsobí nefunkčnosť konštrukčného prvku.  

Z dôvodu nedostatočnej informácie o odolnosti materiálu a stanovenia životnosti strojových častí sa 
pristupuje k uskutočneniu laboratórnych, či prevádzkových skúšok. Hlavnou požiadavkou na skúšky 
je ich spoľahlivosť, reprodukovateľnosť a vysoká vypovedacia schopnosť o chovaní tribologického 
systému. Tribologické skúšky svojou výstupnou hodnotou dokážu definovať vhodnosť použitia a 
odolnosť povrchových vrstiev pre potreby praxe. 

 

Požiadavky na uchádzačov:  

 

 

 

 

 

 



Študijný odbor: Strojárstvo 

Študijný  program: Výrobné technológie  

Forma štúdia: denná 

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

Odborné pracovisko školiteľa: Ústav konštruovania a strojárskych technológií (UKST) TF 
SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

Odborné pracovisko špecialistu  

Názov témy doktorandskej práce: Určenie a optimalizácia strednej životnosti nástroja pre 
ultrazvukové zváranie 

Názov témy v anglickom jazyku: Defining and optimization lifetime tool for ultrasonic 
welding 

Aktuálne riešené výskumné projekty 
školiteľa:  

• Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné 
a inovatívne potraviny, Drive4SIFood 

• Transfer poznatkov aplikácie CAQ systému riadenia 
kvality do študijného programu Technológie 
automobilovej výroby, KEGA 

Tézy riešenia problematiky: 
Určenie strednej životnosti nástroja pre ultrazvukové zváranie drôtu (embedding) do podkladového 
substrátu výpočtom a experimentom. Vytvorenie rovníc na prepočet životnosti podľa vstupných 
parametrov procesu ultrazvukového zvárania.  
Návrh a realizácia modifikácii nástroja za účelom efektívneho predĺženia životnosti. 

Zdôvodnenie potreby riešenia z vedeckého a spoločenského hľadiska: 
Dizertačná práca má technický význam a je vyžiadaná praxou.  
Určenie strednej životnosti nástrojov pri ultrazvukovom zváraní ma veľký význam z pohľadu 
opotrebenia nástroja a prípadne jeho možnej renovácie.  
Po prekročení hranice opotrebenia už nie je možné nástroj renovovať a tým sa zvyšujú náklady 
výroby a následne sa zvyšuje aj cena polovýrobku, či hotového výrobku. 
Dizertačná práca bude riešená v spolupráci s organizáciu Muehlbauer Automation, s.r.o.   

Požiadavky na uchádzačov:  
- absolvent študijného programu na prvom a druhom stupni štúdia: Kvalita a bezpečnosť vo 
výrobných technológiách, Riadiace systémy vo výrobnej technike, 
- orientácia na problematiku: výrobných technológií, životnosti nástrojov,  
- aktívna znalosť anglického jazyka, vítaná znalosť CAx systémov v oblasti strojárstva. 

 

 

 

 

 

 



 
Študijný odbor: Strojárstvo 
Študijný  program: Výrobné technológie 

Forma štúdia: denná/externá 

Tituly, meno a priezvisko školiteľa: prof. Ing. Miroslav Žitňák, PhD. 

Odborné pracovisko školiteľa: 
Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy 
a bioenergetiky, TF SPU v Nitre 

Meno školiteľa špecialistu:  

Odborné pracovisko špecialistu:  

Téma dizertačnej práce: 
Kvalita pracovného prostredia ako rizikový faktor vo 
výrobných technológiách 

Názov témy v anglickom jazyku: 
Quality of working environment as a risk factor in 
production technologies 

Aktuálne riešené výskumné projekty 
školiteľa:  

Sustainable smart farming systems taking into account the 
future challenges 313011W112, cofinanced by the 
European Regional Development Fund. " 

Tézy navrhovanej témy: 

1. Manažérstvo rizík zamerané na rizikové faktory pracovného prostredia v rámci systému „človek – stroj – 
pracovné prostredie“. 

2. Zhodnotenie dodržiavania zákonných predpisov pri určených pracovných činnostiach. 

3. Posúdenie vybraných rizikových faktorov kvality pracovného prostredia. 

4. Návrh technických opatrení znižujúcich riziká poškodenia zdravia na akceptovateľnú úroveň. 

5. Zdôvodnenie nutnosti komplexného riešenia manažérstva rizík (zvýšenie bezpečnosti pri pracovných 
činnostiach, vylúčenie dodatočne vyvolaných  nákladov). 

Vedecké zhodnotenie rizika z oblasti kvality pracovného prostredia pri práci v podnikoch bude prínosom pre 
identifikáciu a poukazovanie na efektívne možnosti znižovania škodlivých faktorov práce, zvyšovania 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a potláčanie výskytu morbidity a predčasnej mortality zamestnancov. 

Zdôvodnenie potreby riešenia navrhovanej témy z vedeckého a spoločenského hľadiska: 

Keď sa diskutuje o bezpečnosti a ochrane zdravia, väčšinou prevláda bezpečnosť, no zdravotné riziká sa často 
zanedbávajú. Všeobecne je to z toho dôvodu, že nedostatočné bezpečnostné opatrenia môžu viesť k úrazom, 
ktoré spôsobia bezprostredné zranenie alebo stratu života, zatiaľ čo zdravotné problémy sa zvyčajne zhoršujú 
postupne a nemusia byť zrejmé v skorej fáze. Zdravotné problémy vyplývajúce z pracovnej činnosti by mali byť 
uznané ako pomalé úrazy, ktoré majú často rovnako závažné alebo niekedy aj závažnejšie dôsledky ako mnohé 
bežné úrazy. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Európska rada pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci konštatuje, že až o 38,4 % výskytu chorôb z povolania pohybového aparátu vzniká aj v 
dôsledku expozície škodlivými vibráciami z ich celotelových patologických účinkov a až 14,3 % chorôb                   z 
povolania predstavujú choroby dýchacieho systému spôsobené expozíciou koncentrácie pevného aerosólu a 
12,8 % predstavujú choroby zmyslových orgánov spôsobené hlukom. Preto práca bude zameraná na 
komplexné posúdenie pracovného prostredia v praxi a bude hodnotiť konkrétne technológie  používané na 
pracovisku a vplyv tejto technológie na možnosť (poškodenia zdravia) vzniku úrazu a choroby z povolania. Je 
dôležité, aby sme so zavádzaním moderných trendov do výrobnej praxe zohľadňovali aj aktuálne 
nebezpečenstvá a z nich vyplývajúce riziká pre pracovníkov. 

Požiadavky na uchádzačov:  
- Jazyková zdatnosť a záujem o rozbor a riešenie uvedenej problematiky vo vyspelých krajinách 
- Vzťah k simulačným a výpočtovým softvérom v oblasti bezpečnosti práce 
- Záujem o zahraničnú spoluprácu, technická kreativita, vzťah k meracím a diagnostickým prácam 

 

 

 


