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prof. Ing. Anna Križanová,  CSc. 
Katedra ekonomiky 
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 
Žilinská univerzita v Žiline 

 

 
Oponentský posudok 

pre vymenúvacie konanie doc. Ing. Anny Dolinayovej, PhD. 
v študijnom odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky 

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005  Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 
alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov som bola 
listom dekana Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline prof. 
Ing. Miloša Poliaka, PhD. zo dňa 27. mája 2019 vymenovaná za oponentku a požiadaná 
o vypracovanie oponentského posudku pre vymenúvacie konanie doc. Ing. Anny Dolinayovej, 
PhD., docentky na Katedre železničnej dopravy, za profesorku v študijnom odbore 3.3.11 
odvetvové a prierezové ekonomiky. 

 

1. Plnenie minimálnych kritérií  

V súlade s kritériami FPEDAS na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ v oblasti 
výskumu 8 ekonómia a manažment schválenými Vedeckou radou Žilinskej univerzity v Žiline dňa 
22. mája 2014 konštatujem: 

- doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD. získala vedecko-pedagogický titul  „docent“  dňa 15. júna 
2011 (Názov habilitačnej práce: Prístupy k prognózovaniu prepravných požiadaviek 
v železničnej doprave), teda minimálna požiadavka podania žiadosti o vymenúvacie 
konanie 3 roky od udelenia titulu „docent“ je splnená, 

- doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD. úspešne viedla  34 bakalárskych prác a 52 diplomových 
prác, čím vysoko prekračuje minimálnu požiadavku: 25 záverečných prác, 

- pod vedením doc. Ing. Anny Dolinayovej, PhD. úspešne ukončili doktorandské štúdium 
v rovnakom odbore 3 doktorandi, čím splnila minimálnu požiadavku: 2 doktorandi, 

- ďalšie kvantifikovateľné minimálne kritériá FPEDAS pre vymenúvacie konanie týkajúce sa 
publikačných výstupov i citačného ohlasu v rámci pedagogickej a vedeckovýskumnej 
činnosti doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD. plní, resp. v mnohých bodoch vysoko prekračuje. 
 

2. Pedagogická činnosť  

Doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD. pôsobí pedagogicky na Katedre železničnej dopravy viac ako 
20 rokov. Svoje pôsobenie na katedre začala ako odborná asistentka v r. 1993, od r. 2007 
pokračovala ako absolventka doktorandského štúdia a od r. 2011 pôsobí na funkčnom mieste 
docent.   

Doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD. v rámci svojho pôsobenia na katedre zabezpečuje a 
zabezpečovala výučbu v 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia v dennej i externej forme a ako 
vyučujúca pôsobí i v 3. stupni vzdelávania v študijnom odbore odvetvové a prierezové 
ekonomiky.  

Okrem výučby v slovenskom jazyku zabezpečuje prednášky i v anglickom jazyku pre študentov 
programu Erazmus.  

V rámci programu Erazmus absolvovala zahraničné prednáškové pobyty na univerzite 
v Chorvátsku: University of Zagreb a v ČR: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 
Budejoviciach a Univerzita v Pardubiciach. 
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Doc. Dolinayová bola vedúcou viac ako 80 záverečných prác na 1. a 2. stupni vzdelávania. 
Taktiež viedla záverečnú prácu na Faculty of Transport and Traffic Science, University of Zagreb. 

Za významný prvok v rámci pedagogickej činnosti menovanej považujem zavedenie 
predmetov Prognostika v železničnej doprave, Projekt z prepravných procesov a Controlling 
v železničnej doprave, čím prispela k dôležitému prepojeniu študijného programu železničná 
doprava s praxou.  

Vďaka svojmu pedagogickému pôsobeniu, a zároveň za účelom jeho rozvoja menovaná viedla 
autorské kolektívy, resp. bola ich členkou, a to pri 7 vysokoškolských učebniciach a 3 učebných 
textoch. 

 
3. Vedeckovýskumná činnosť  

Vedecké a výskumné zameranie doc. Ing. Anny Dolinayovej, PhD. napĺňa problematika 
liberalizácie trhu služieb železničnej dopravy, modelovanie spoplatnenia železničnej 
infraštruktúry, ako aj problematika ekonomickej efektívnosti poskytovaných služieb železničnej 
dopravy v rámci regulovaného a deregulovaného trhu.  Tieto tri základné smerovania 
vedeckovýskumnej činnosti doc. Ing. Anny Dolinayovej, PhD.  zároveň tvoria jej vedeckú školu, 
v rámci ktorej ukončili 3. stupeň štúdia  3 doktorandi.  

Okrem uvedených smerovaní vedeckej školy menovanej sa portfólio jej vedeckovýskumnej 
činnosti rozširuje taktiež na oblasť controllingu nákladov v železničnej doprave a oblasť 
spoločenských nákladov dopravy, kde doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD.  patrí k významným 
a uznávaným odborníkom doma i v zahraničí. 

Doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD. je  autorkou, resp. spoluautorkou 2 domácich monografií, 1 
zahraničnej štúdie charakteru vedeckej monografie, 35 článkov v domácich a zahraničných 
vedeckých časopisoch, z toho 1 v karentovanom časopise a 3 v zahraničných časopisoch 
registrovaných v databázach WoS alebo SCOPUS. Je autorkou, resp. spoluautorkou 3 vedeckých 
štúdií v domácich a zahraničných recenzovaných  vedeckých zborníkoch, 33 príspevkov na 
domácich  a 38 príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách a sympóziách v krajinách, 
ako: Veľká Británia, Kanada, Nemecko, Srbsko, Poľsko, Bulharsko, Chorvátsko a i.   

Ohlasy na práce doc. Ing. Anny Dolinayovej, PhD. sú zaujímavé svojou početnosťou a významné 
svojou kvalitou a medzinárodným rozsahom. Na jej publikačnú činnosť bolo zaznamenaných 
celkom 122 citačných ohlasov, z toho 55 ohlasov v zahraničných a domácich publikáciách 
registrovaných v citačných indexoch WoS  a databáze SCOPUS. 

Pani doc. Dolinayová spolupracuje so zahraničnými odborníkmi z viacerých európskych 
univerzít, ako: Newcastle University, Budapest University, Jagiellonian University Krakow, 
University of Zagreb, Silesian University of Technology Katowice, Univerzita Pardubice, Univerzita 
Karlova Praha, Masarykova univerzita Brno a i. Významná je taktiež jej spolupráca s výskumnými 
organizáciami, resp. združeniami doma i v zahraničí, ako: Rail Uni Net (Celosvetová akademická 
sieť univerzít so vzdelaním v oblasti železničnej dopravy), ktorej je aj členkou, Výskumný ústav 
dopravný, Výskumný a vývojový ústav železníc. 

Príkladom jej zahraničného uznania je aj jej spolupráca, ako recenzentky zahraničných 
vedeckých časopisov s vydavateľstvami, ako Elsevier, Wiley a Taylor Francis, a taktiež jej členstvo 
vo vedeckých výboroch domácich a zahraničných konferencií medzinárodného charakteru. 

Doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD. priniesla do medzinárodného výskumného prostredia mnoho 
nových – originálnych tém. Príkladom je jej pozícia vedúcej projektu, resp. riešiteľky projektu pri 
6 medzinárodných projektoch z grantových schém 7. RP, HORIZON 2020, Medzinárodného 
vyšehradského fondu (IVF-International Visegrad Fund)  a medzivládnej siete na podporu trhovo 
orientovaných priemyselných projektov v oblasti VaVaI -  EUREKA. Taktiež bola a je vedúcou 3 
projektov VEGA a 3 projektov KEGA. 
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4. Záver 

 Na základe predložených materiálov, ale aj na základe vlastného poznania výsledkov práce  
doc. Ing. Anny Dolinayovej, PhD. môžem konštatovať: 

1. Výsledky pedagogickej i vedeckovýskumnej práce doc. Dolinayovej sú na vysokej úrovni, 
o čom svedčí bohatá publikačná činnosť v oboch oblastiach, uznanie vedeckou, 
pedagogickou a odbornou komunitou doma i v zahraničí, ktoré je deklarované pozvanými 
prednáškami, ohlasmi na jej publikačnú činnosť a členstvami vo vedeckých 
a organizačných výboroch konferencií a v redakčných radách časopisov.  

2. Vysokú úroveň pedagogickej činnosti uchádzačky deklaruje i vysoký počet vedení 
záverečných prác v 1., 2. a 3. stupni štúdia a  zavedenie nových predmetov do študijných 
plánov.  

3. Doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD. významne prispela k poznaniu teoretickej podstaty 
riešenia úloh a poslania odvetvia železničnej dopravy a k  implementácii tohto poznania 
do vysokoškolského vzdelávania. 

4. Doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD. spĺňa vo vymenúvacom konaní všetky požadované 
kritériá. 

5. Z uvedených dôvodov odporúčam 
 
 

schváliť 

návrh na vymenovanie doc. Ing. Anny Dolinayovej, PhD. za profesorku 
v študijnom odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky 

 

Žilina 15. 8. 2019 

 

 

 

 


