
Posudek školitele  

na doktoranda Ing. Bc. Mariána Lamra  

 

Ing. Bc. Marián Lamr je absolventem Fakulty mechatroniky, informatiky a 
mezioborových studií TUL, kde v roce 2006 získal titul Ing. ve studijním oboru Informační 
technologie. V roce 2009 obhájil bakalářskou práci a získal titul Bc. ve studijním oboru 
Pedagogika na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Od roku 2010 působí 
jako odborný asistent na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií se 
zaměřením na problematiku databází, data miningu a využití dataminingových technologií pro 
servisní aplikace. Od akademického roku 2017/18 vyučuje kromě základních kurzů 
Informatika 1 a 2 předměty z oblasti databází i na Ekonomické fakultě TUL. Je významným 
členem týmu, který prosadil a zavedl možnosti streamování přednášek na TUL. V současnosti 
zajišťuje pro uživatele při streamování a využívání e-learningového portálu technickou 
podporu.  

Ing. Bc. Marián Lamr je hlavním řešitelem čtyř projektů SGS (2015, 2016, 2017, 
2018), zaměřených na výzkumnou problematiku v rámci doktorského studia a doktorské 
disertační práce. Podílel a dosud se podílí na řešení čtyř evropských projektů.  

V roce 2014 zahájil doktorské studium studijního programu Systémové inženýrství a 
informatika, obor Ekonomická informatika. Od počátku studia se stal významným členem 
týmu, dlouhodobě se zabývajícího problematikou adresné distribuce informací 
v mimořádných situacích. Povinné i volitelné předměty absolvoval v souladu se studijním 
plánem (nad rámec studijních povinností absolvoval i předmět Pokročilé metody 
dataminingu). Jeho pedagogické působení je studenty velmi pozitivně hodnoceno.  

Přístup Ing. Bc. Mariána Lamra k doktorskému studiu i ke zpracovávání doktorské 
disertační práce byl vysoce aktivní a velmi zodpovědný. Pravidelně se účastnil konzultací, jež 
se často stávaly inspirací pro další posun při řešení vybraných problémových okruhů i 
zdrojem pro publikační výstupy. Doktorand pracoval velmi samostatně, intenzivně a 
odpovědně. Nejvýznamnější dosažené výsledky byly publikovány a prezentovány nejen na 
řadě mezinárodních vědeckých konferencí v České republice i v zahraničí, ale i 
v recenzovaných časopisech. Pět publikovaných prací má nenulovou hodnotu SJR (Scientific 
Journal Ranking).  

 

V Liberci 22. 10. 2018 

doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. 


