
Oponentský posudok 
pre vymenúvacie konanie doc. Ing. Milana Kubinu, PhD. za profesora 
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania manažment 

 
 

 Posudok som vypracovala na základe menovacieho dekrétu doc. Ing. Emila Kršáka, 

PhD. dekana Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline  v súlade s  

Vyhláškou MŠVVŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent alebo profesor a súhlasom Vedeckej 

rady Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline zo dňa 10.10.2019. Podkladom mi bol 

inauguračný spis doc. Ing. Milana Kubinu, PhD., ktorý obsahoval: životopis uchádzača, 

doklady o vlastnej vedeckej škole a vedeckovýskumných aktivitách, uznanie vedecko-

pedagogickou komunitou, inžinierske a ostatné činnosti a ďalšie aktivity ako aj 

plnenie kritérií Fakulty riadenia a informatiky pre habilitačné a vymenúvacie konanie. 

 

Hodnotenie pedagogickej činnosti 

 Doc. Ing. Milan Kubina, PhD. je absolventom Fakulty riadenia a informatiky ŽU v 

Žiline. Vedecko-pedagogický titul docent získal tiež na Fakulte informatiky v roku 2013 

v odbore 3.3.15 Manažment. Svoje znalosti v odbore si dopĺňal absolvovaním kurzov 

v oblasti počítačových operačných systémov, internetových, komunikačných a sieťových 

technológií a online obchodovania o čom svedčia jeho oprávnenia z rokov 2008 až 2018. 

V roku 2015 absolvoval tiež kurz anglického jazyka v Ústave celoživotného vzdelávania, ŽU 

v Žiline. 

Celková pedagogická prax doc. Kubinu je 13 rokov, z toho 5 rokov v rozsahu 100 % 

ustanoveného týždenného pracovného času. Ako učiteľ pôsobil na Katedre manažérskych 

teórií, Fakulte riadenia a informatiky, Žilinskej univerzity v Žiline. Vedie prednášky a 

cvičenia z predmetov: Podnikové informačné systémy (od roku 2006), Podnikové 

komunikačné systémy (od 2013) a Digitálny marketing (od 2018) v bakalárskom stupni štúdia 

v študijnom programe Manažment a predmet Informačná podpora rozhodovania v II. stupni 

štúdia. V študijnom programe Informačný manažment vedie prednášky na II. stupni štúdia 

z predmetu Informačný manažment. Pre uvedené predmety doc. Kubina vypracoval učebné 

osnovy a predmety boli zavedené ako nové. Prebudovaný bol predmet Manažérske 

informačné systémy v inžinierskom štúdiu Informačný manažment. Okrem toho vedie 8 

cvičení a seminárov a projektovú výučbu a je garantom študijného programu Manažment v I. 

stupni štúdia v detašovanom pracovisku v Prievidzi. 

Pedagogické a didaktické schopnosti preukazuje aj pri vedení 43 ukončených 

diplomových a 33 bakalárskych prác a tiež vedie kurzy v rámci projektov vzdelávania na 

Slovensku a v spolupráci s ČR. Za lektorskú činnosť získal od roku 2012 do 2016 päť ocenení 

Instructor Excellence Advanced a Instructor Years of Service udelených Cisco Networking 

Academy. Okrem toho bol doc. Kubina členom v 40 štátnych skúšobných komisiách pri 

obhajobách bakalárskych, diplomových, magisterských a 1 dizertačnej práce. Vypracoval 

1posudok na dizertačnú prácu a 31 recenzií vedeckých článkov. Je spoluautorom 

4 vysokoškolských učebníc. 

 



 

Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti 

 Vedecko-výskumná činnosť doc. Kubinu je zameraná na problematiku manažmentu, 

marketingovú komunikáciu, inovačný a kooperačný manažment, čím preukazuje, že je 

vyhranenou vedeckou osobnosťou. Jeho vedeckú školu dokumentujú aj 4 doktorandi, 

ktorých vedie, z toho 2 ukončili doktorandské štúdium. Témy dizertačných prác boli 

v súlade s jeho zameraním výskumu orientované na manažment, konkrétne využívanie 

informačných a komunikačných technológií v rozhodovacom procese a riadení dobrého mena 

podniku.   Od roku 2005 bol: 

- vedúci riešiteľ jedného grantového projektu VEGA, jedného grantového projektu 

KEGA, jedného projektu cezhraničnej spolupráce MVTS medzi ŽU a Univerzitou 

v Pardubiciach a jedného fakultného projektu, 

- spoluriešiteľ  v štyroch projektoch  VEGA, 2 projektoch KEGA, 1 projekte MVTS, 1 

projekte APVV, 1 projekte ESF, 2 projektoch INTERREG, 1 projekte H2020 a 3 

projektoch IMTS.  

Jeho medzinárodné akceptovanie vedeckou komunitou potvrdzuje aj jeho členstvo 

v programových výboroch 6 vedeckých konferencií (4 v Poľsku, 2 v ČR), 3 medzinárodných 

organizáciách: IT Service Management Forum, The European Sport Economics Assotiation 

a The European Association for Sport Management a taktiež členstvo v 2 redakčných radách 

vedeckých časopisov: Science and education ISSN 1338-9777 a Artificial Intelligence 

Advances ISSN 2661-3220. V prvom časopise je doc. Kubina aj manažérom. 

 

Hodnotenie publikačnej činnosti 

 Bohaté praktické skúsenosti, teoretické poznatky a výsledky vo vedecko-výskumnej 

oblasti doc. Kubinu sa prejavujú v množstve publikovaných vysokoškolských učebníc (4), 

vedeckých monografií (3, z toho v dvoch je podiel autora  viac ako 3AH ) a pôvodných 

vedeckých prác (103, z toho: 6 je registrovaných v domácich a zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach WOS alebo Scopus s IF vyšším ako 0,25). Taktiež je autorom 

27 príspevkov publikovaných v zborníkoch z domácich konferencií a 24 príspevkov 

v  zborníkoch zahraničných konferencií. Jeho výskumná orientácia a dosahované výsledky 

potvrdzujú, že disponuje adekvátnymi odbornými znalosťami z ekonomickej teórie, ktoré 

rozvíja v podmienkach manažmentu, informačného manažmentu, podnikových informačných 

a komunikačných systémov a počítačových sietí . 

 Doc. Kubina v publikačnej činnosti a hlavne v počte ohlasov a citácií niekoľko-

násobne prekračuje interné kvantitatívne kritériá Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline. 

Jeho medzinárodné uznanie potvrdzuje aj 156 ohlasov, z ktorých je 49 v zahraničných 

a domácich publikáciách registrovaných v databázach WOS alebo Scopus.  

 

Celkové hodnotenie 

 Na základe komplexného posúdenia predložených písomných dokumentov 

o doterajšej pedagogickej, vedecko-výskumnej, publikačnej a odbornej činnosti doc. Ing. 

Milana Kubinu, PhD. z Katedry manažérskych teórií, Fakulty riadenia a informatiky, 



Žilinskej univerzity v Žiline konštatujem, že jeho doterajšia pedagogická a vedecko-

výskumná spôsobilosť je na úrovni, ktorá zodpovedá požiadavkám kladeným na 

univerzitného profesora. 

 Z posúdenia kvalitatívnych a kvantitatívnych charakteristík jeho doterajšej činnosti 

vyplýva, že je uznávanou vedecko-pedagogickou osobnosťou, ktorá sa výrazne podieľa na 

rozvoji ekonomickej teórie a praxe v oblasti manažmentu podniku. Zvlášť je potrebné 

zdôrazniť jeho prínos v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií 

a počítačových sietí v procese rozhodovania. 

Vzhľadom na uvedené, odporúčam Vedeckej rade Fakulty riadenia a informatiky ŽU v 

Žiline v zmysle Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 246/2019 Z. z. navrhnúť doc. Ing. Milana Kubinu, 

PhD. na menovanie za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

manažment. 

 

 

Zvolen dňa 26. 11. 2019  

 

       Prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD. 

              KERLH LF TU vo Zvolene 


