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Oponentský posudok pre konanie za vymenovanie profesora som vypracovala na základe 

vymenovania Vedeckou radou Fakulty managementu UK v Bratislave zo dňa  16.12.2013,  

s využitím doručenej dokumentácie a v súlade s kritériami na vyhodnotenie splnenia 

podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritérií na vyhodnotenie 

splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ schválenými vedeckou 

radou FM UK v Bratislave zo dňa 27.4.2009. 

Ako podklad pre vypracovanie oponentského posudku mi boli poskytnuté nasledujúce 

materiály: 

- zoznam publikačnej činnosti 

- prehľad pedagogickej činnosti 

- stručná charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov 

- doklad o vlastnej vedeckej škole 

 

Hodnotenie pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov 

 

Doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc. začal vykonávať svoju pedagogickú činnosť v roku 1971 na 

Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline. 

V rokoch 1990-1992 pôsobil ako pedagogický pracovník novej Fakulty riadenia a informatiky 

Žilinskej univerzity. Od r. 1992 pôsobí na Fakulte ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. 

Na základe priloženého prehľadu pedagogickej činnosti zodpovedne konštatujem, že 

pedagogická práca doc. Lindu prebiehala kontinuálne, mimoriadne kvalitne a úspešne (so 100 



% úväzkami). Aktívne sa angažoval pri zakladaní troch fakúlt: na Fakulte ekonomicko-

správní Univerzity Pardubice, Dopravnej fakulty Jana Pernera a Fakulty elektrotechniky 

a informatiky, kde sa významným spôsobom podieľal na tvorbe študijných plánov rôznych 

študijných programov a vybudoval veľa študijných predmetov. Na Fakulte ekonomicko-

správní Univerzity Pardubice je garantom, autorom a spoluautorom 12 predmetov, z toho 2 

v doktorskom, 5 v magisterskom a 5 v bakalárskom stupni štúdia. Na dopravnej fakulte  

vytvoril 2 predmety v doktorskom, 2 v magisterskom a 3 v bakalárskom stupni. Na fakulte 

elektrotechniky a informatiky je autorom 1 predmetu v doktorskom a 2 v bakalárskom stupni 

štúdia. Zvlášť treba vyzdvihnúť jeho účasť na vytvorení nového študijného odboru 

„Management finančných rizík“ (2011), ktorého je v súčasnosti aj garantom na jeho materskej 

univerzite.  

Pedagogická činnosť doc. Lindu je zameraná nielen na študentov českých študijných 

programov, ale aj v zahraničí. V rámci medzinárodného programu LPP/ERASMUS 

absolvoval 8 prednáškových pobytov v Španielsku, Francii, Portugalsku, Turecku 

a Taliansku.  

Doc. Linda sa sústavne aktívne zúčastňuje inovácie výučby. V roku 2002 bol členom 

kolektívu, ktorý zaviedol do výučby štatistiky profesionálny softvér UNISTAT, v roku 2005 

zasa MATLAB. V roku 2011 získal grant vo výške 1,5 mil. Kč na vytvorenie počítačovej 

učebne vybavenej štatistickým softvérom STATISTICA. V súčasnosti je zapojený do troch 

európskych projektov na inováciu, integráciu a popularizáciu výučby. 

 

Hodnotenie publikačnej činnosti  

 

O tom, že doc. Linda je vyzretá vedecká osobnosť svedčí aj jeho vedecko-publikačná činnosť 

a ohlasy na túto činnosť, ktoré sú v súlade s požiadavkami konania na vymenovanie za 

profesora. Je samostatným autorom 2 vedeckých monografií vydaných v zahraničných 

vydavateľstvách, 1 monografie vydanej v domácom vydavateľstve a je spoluautorom 1 

monografie vydanej v domácom vydavateľstve. V domácich vydavateľstvách je autorom 2 

skrípt a spoluautorom 1 učebnice. Významnými prácami sú pôvodné vedecké práce 

publikované v zahraničných časopisoch (6), v zborníkoch zahraničných vedeckých 

konferencií (12), práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch a monografiách 

(2). Nie menej významné sú pôvodné vedecké práce  publikované v domácich časopisoch (5), 

na domácich vedeckých konferenciách (8) a v domácich recenzovaných vedeckých 

zborníkoch a monografiách (8).      



O odbornej úrovni publikovaných prác doc. Lindu svedčí aj počet citácií (56), pričom 15 

citácií v publikáciách registrovaných v citačných indexoch, z toho 7 v zahraničných a 8 

v domácich. V databáze THOMSON som našla 9 záznamov, z ktorých 5 boli príspevky na 

registrovaných konferenciách (4 domáce, 1 zahraničná) a 4 články vo vedeckých časopisoch 

s nenulovým impact faktorom (1 v zahraničnom karentovanom časopise, 3 v domácich).   

 

Vedecká škola 

 

V rámci operačného programu „Vzdelávanie pre konkurencieschopnosť“ doc. Linda vedie 

jedného mladého absolventa doktorského štúdia. Okrem toho vychoval 4 doktorandov, ktorí 

úspešne získali titul PhD. V súčasnosti vedie jedného doktoranda.  

Doc. Linda bol 15 krát menovaný za člena pre obhajoby doktorských dizertačných prác, v 11 

prípadoch aj za oponenta dizertačnej práce, z toho 3 krát v Slovenskej republike. 19 krát bol 

menovaný za člena komisie pre štátnu doktorskú skúšku. 

 

Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti 

 

Nielen pedagogická, ale aj vedecko-výskumná činnosť doc. Lindu je veľmi bohatá. Bola a je 

zameraná na optimalizáciu rozhodovacích činností manažmentu rôznych organizácií 

s podporou metód operačného výskumu a štatistických metód. 

Bol členom riešiteľského týmu dvoch zahraničných projektov Q - REC IMPLEMENT a Q - 

REC CIPA zaoberajúcich sa likvidáciou automobilových vrakov. Tieto projekty boli súčasťou 

rozsiahleho projektu EÚ, zaoberajúceho sa likvidáciou odpadov. V uvedených projektoch 

riešil logistický problém na začiatku ktorého boli auto vraky a na konci druhotné suroviny. 

Jeho úlohou bola optimalizácia počtu zberných dvorov a recyklačných centier a ich 

rozmiestenie v rámci republiky s ohľadom na minimalizáciu prepravných nákladov 

a ekologických škôd.   

Zúčastnil sa riešenia 7 projektov financovaných Grantovou agentúrou Českej republiky 

(GAČR), čo sú z vedecko-výskumného hľadiska najvyššie hodnotené projekty v ČR. V dvoch 

projektoch bol zodpovedným riešiteľom. Projekty GAČR boli zamerané na optimalizáciu 

rozhodovacích procesov verejnej správy. 

Manažérske schopnosti doc. Lindu sa prejavili pri riešení výskumného zámeru fakulty 

„Analýza a modelovanie sídelných celkov a regiónov a ich informačného prepojenia“. Bol 

zodpovedným riešiteľom tohto projektu počas celej doby riešenia (6 rokov), pričom hodnota 



projektu bola 7,36 mil. Kč. V priebehu riešenia sa počet členov riešiteľského týmu pohyboval 

v rozmedzí 25 - 40 osôb.  

Jeho súčasné vedecké zameranie dokumentuje aktívna účasť na úspešnom riešení 

výskumného projektu „Modelování, simulace a řízení pojistných rizik“, financovaného 

Grantovou agentúrou ČR. 

 

Záver 

 

Z hore uvedených skutočností vyplýva, že doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc. je vyhranenou 

vedeckou a pedagogickou osobnosťou, uznávaným odborníkom nielen akademickou 

komunitou ale aj odborníkmi z hospodárskej praxe. Po celkovom posúdení jeho 

pedagogických, vedecko-výskumných, publikačných a iných akademických aktivít 

odporúčam aby doc. RNDr. Bohdana Lindu, CSc., bol vymenovaný za profesora v odbore 

3.3.15 manažment.  

     

 

V Bratislave 7.03. 2014 

                                                                           prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD., v.r. 

                                                                            Katedra štatistiky FHI EU Bratislava  


