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Na základe rozhodnutia Vedeckej rady Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v 

Bratislave zo dňa 16.12.2013 som bol poverený jej predsedom prof. RNDr. Jozefom 

Komorníkom, DrSc. vypracovať posudok k vymenúvaciemu konaniu doc. RNDr. Bohdana 

Lindu, CSc. Posudok bol vypracovaný v súlade so Zásadami habilitačného konania o udelenie 

titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UK v Bratislave vychádzajúcich z 

vyhlášky MŠ SR z 21. 12. 2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o 

postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov 

„docent“ a „profesor“ a na základe doručených podkladov  

* zoznam publikačnej činnosti  

* prehľad pedagogickej činnosti  

* stručná charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov  

* doklad o vlastnej vedeckej škole  

 

1. Hodnotenie pedagogickej činnosti 

 

Z pohľadu kritéria dĺžky pôsobenia v pedagogickom procese spĺňa kandidát požiadavky 

Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 27.4.2009. Na bývalej Vysokej 

škole dopravy a spojov v Žiline (dnes Univerzita v Žiline) pôsobil ako pedagogický pracovník 

do roku 1992 a na Vysokej škole chemicko-technologickej v Pardubiciach (dnes Univerzita 

Pardubice) od roku 1992 doteraz ako vysokoškolský učiteľ na riadne ustanovený pracovný 

čas. Dôkazom vysokej kvality jeho pedagogickej práce je aj priložený prehľad, ktorý potvrdila 

dekanka Fakulty ekonomicko-správnej Univerzity Pardubice. 

Osobitne chcem vyzdvihnúť jeho aktivity ako tvorcu študijných programov na všetkých 

stupňoch štúdia, ktoré boli akreditované na uvedenej fakulte prakticky od jej vzniku. 

Menovaný je v súčasnosti garantom bakalárskeho programu „Manažment finančných rizík“, 

na ktorý nadväzuje magisterské štúdium s rovnakým názvom. Doc. Linda je autorom, resp. 

spoluautorom dvoch predmetov v rámci tretieho stupňa štúdia, piatich predmetov v rámci 

druhého stupňa štúdia a rovnako aj piatich predmetov v rámci prvého stupňa štúdia. 



Svoje pedagogické aktivity dokázal kandidát preukázať aj pri zakladaní Fakulty 

elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, kde bol autorom predmetu „Vybrané 

kapitoly z aplikovanej matematiky“ v rámci tretieho stupňa štúdia, ktorý garantuje aj 

v súčasnosti. 

Menovaný sa aktívne zapája do vybavovania učební výpočtovou technikou a využívania 

softvéru vo výučbe. V roku 2011 bol vedúcim kolektívu, ktorý od Ministerstva školstva ČR 

získal grant na vytvorenie mobilnej počítačovej učebne. Okrem toho bol členom tímov, ktoré 

získali granty na inováciu výučby matematiky a štatistiky. V súčasnosti je zapojený do dvoch 

projektov EU pre inováciu výučby na prvom a treťom stupni štúdia. 

Doc. Linda absolvoval aj sériu prednášok na zahraničných univerzitách v Španielsku, 

Francúzsku, Portugalsku, Taliansku a Turecku. 

  

2. Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti 

Vedeckú činnosť uchádzača možno hodnotiť na základe riešených vedeckých projektov a 

publikačnej činnosti. V období jeho pôsobenia na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline sa 

zaoberal problémami riadenia vlakotvorby a optimalizáciou rozvozových plánov v rámci 

projektov Štátneho plánu ekonomického výskumu. V rokoch 1994 - 1998 bol spoluriešiteľom 

dvoch na seba nadväzujúcich medzinárodných projektov EU Q-REC CIPA a Q-REC Implement, 

zaoberajúcich sa logistikou likvidácie automobilových vrakov v Českej republike, kde 

významne prispel k návrhu rozmiestnenia recyklačných centier a smerovaniu tokov vrakov a 

druhotných surovín. Vysoko cením jeho činnosť zodpovedného riešiteľa výskumného zámeru 

fakulty „Analýza a modelování sídelních celků a regionů a jejich informačního propojení“ v 

hodnote viac než 7 mil. CZK, kde organizoval a koordinoval činnosť pracovníkov fakulty, 

ktorých počet v priebehu 6 rokov riešenia (1999 - 2004) sa pohyboval v rozmedzí 25 - 40 

osôb. Bol zodpovedným riešiteľom dvoch výskumných projektov GAČR „Optimalizace 

rozhodovacích procesů ve veřejné správě a samosprávě s důrazem na regiony“ a 

„Modelování a optimalizace rozhodovacích procesů v městské a regionální správě“ ktorých 

výsledky napomáhajú manažmentu verejnej správy v jeho rozhodovaní. Okrem týchto dvoch 

projektov bol spoluriešiteľom ďalších piatich výskumných projektov GAČR, z ktorých štyri sa 

týkali optimalizácie rozhodovacích procesov v doprave a posledný modelovaním, simuláciou 

a riadením poistných rizík. 

Vedeckú školu uchádzača dokladajú štyria ukončení doktorandi, ktorí pod jeho vedením 

úspešne obhájili svoje dizertačné práce. V súčasnosti je školiteľom jedného doktoranda. 

Uznanie vedeckou a odbornou komunitou dokumentuje členstvo vo dvoch fakultných 

vedeckých radách, štyroch odborových radách doktorského štúdia, viacerých programových 

a organizačných výborov vedeckých konferencií, členstvo v troch komisiách pre menovanie 

profesorom a troch habilitačných komisiách. 5 krát bol menovaný oponentom habilitačných 

prác. 15 krát bol menovaný členom pre obhajoby doktorských dizertačných prác, pričom v 11 



prípadoch aj oponentom práce. V grantových agentúrach GAČR a VEGA bol sedemkrát 

hodnotiteľom návrhov grantových projektov.  

3. Hodnotenie publikačnej činnosti 

Pozitívne hodnotím aj publikačnú činnosť uchádzača. Je samostatným autorom jednej 

zahraničnej monografie, ktorá má už druhé upravené vydanie, jednej monografie, vydanej v 

domácom vydavateľstve, spoluautorom jednej monografie, vydanej v domácom 

vydavateľstve a spoluautorom jednej vysokoškolskej učebnice. V databáze Thomson som 

našiel 11 záznamov, z ktorých šesť boli články v renomovaných vedeckých časopisoch a päť 

príspevkov na významných vedeckých konferenciách. V tejto databáze má taktiež 

registrovaných 16 ohlasov na uvedené publikácie. Jeho publikačná činnosť i štatistika ohlasov 

prekračuje požiadavky, stanovené Fakultou manažmentu UK v Bratislave pre vymenúvacie 

konanie za profesora.  

4. Celkové zhodnotenie a odporúčanie 

 

Na základe podrobného zoznámenia sa s aktivitami inauguranta v oblasti výučby, vedecko-

výskumnej činnosti, publikačnej činnosti a ohlasov na túto činnosť, ako aj s jeho aktivitami, 

spojenými s vytváraním a udržiavaním kontaktov so zahraničnými univerzitami, ako aj 

so stanovenými kritériami na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor, schválenými 

Vedeckou radou UK v Bratislave konštatujem, že doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc. spĺňa 

kritériá, kladené na vymenovanie za profesora. 

 

Odporúčam preto vymenovať doc. RNDr. Bohdana Lindu, CSc. za profesora  

v odbore 3.3.15. manažment. 

 

 

V Bratislave, dňa 18.03.2014 

       prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., v.r. 

 


