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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. Milana Kubinu, PhD. 
v  odbore habilitačného konania a inauguračného konania manažment 

V zmysle vyhlášky MŠVVŠ SR č. 246/2019  Z. z.  o postupe získavania vedecko-pedagogických 
titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor som bola listom dekana Fakulty 
riadenia a informatiky  Žilinskej univerzity v Žiline doc. Ing. Emila Kršáka, PhD. zo dňa 18. 
októbra 2019 vymenovaná za oponentku a požiadaná o vypracovanie oponentského posudku 
pre vymenúvacie konanie doc. Ing. Milana Kubinu, PhD., vedúceho Katedry manažérskych  teórií  
na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej „FRI UNIZA“) v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania manažment. 

Na základe uvedeného predkladám oponentský posudok. 

1. Plnenie minimálnych kritérií 

V súlade s Kritériami na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického 
titulu „docent“ a kritériami na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického titulu „profesor“ v odbore manažment na  FRI UNIZA schválenými Vedeckou 
radou Žilinskej univerzity v Žiline dňa 22. mája 2014 konštatujem: 

1.1 Pedagogická činnosť 

Pán doc. Ing. Milan Kubina, PhD.: 

- od r. 2006 pracuje ako vysokoškolský učiteľ na Katedre manažérskych teórií Fakulty 
riadenia a informatiky a od r. 2013 vo funkcii docent, 

- je spoluautorom  3 vysokoškolských učebníc a 1 učebných textov z oblasti manažmentu 
a  marketingového manažmentu,  

- počas svojho pedagogického pôsobenia vypracoval učebné osnovy a zaviedol v 1. stupni 
štúdia predmet Podnikové informačné systémy, Podnikové komunikačné systémy a 
Digitálny marketing, v 2. stupni štúdia Informačný manažment a v 3. stupni štúdia 
predmet Informačná podpora rozhodovania  v manažmente, a taktiež prepracoval učebné 
osnovy v predmete Manažérske informačné systémy, 

- v uvedených predmetoch zabezpečoval prednášky, cvičenia a semináre a navyše 
zabezpečoval cvičenia a semináre z predmetov: Počítačové siete I a II,  

- úspešne viedol 33 bakalárskych prác a 43 diplomových prác,  
- je pravidelným členom komisií pre štátne skúšky a obhajoby bakalárskych, diplomových 

a dizertačných prác v študijnom odbore Manažment (podľa novej sústavy študijných 
odborov: ekonómia a manažment), a to nielen na FRI UNIZA, ale aj na iných 
vysokoškolských pracoviskách, 

- je spolugarantom bakalárskeho študijného programu Manažment a spolugarantom 
inžinierskeho študijného programu Informačný manažment. 

Pán doc. Ing. Milan Kubina, PhD.  svoje skúsenosti z oblasti pedagogickej činnosti 
v bohatej miere využíva aj pri vedení kurzov v rámci mnohých projektov z oblasti 
modernizácie vzdelávacích procesov na stredných a základných školách, projektov 
cezhraničnej spolupráce a i., mimo prednáškovej činnosti na fakulte. Výsledky pedagogickej 
činnosti doc. Ing. Milana Kubinu, PhD. vo vysokej miere prekračujú požadované hodnoty 
kritérií a prezentujú doc. Ing. Milana Kubinu, PhD., ako skúseného a uznávaného 
vysokoškolského pedagóga.  
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1.2  Vedecká škola 

Pod vedením pána doc. Kubinu ukončili štúdium 2 doktorandi, ktorí obhájili dizertačné práce 
s témami: Rozhodovanie v podniku s podporou BigData a Riadenie reputácie podniku vo 
virtuálnom prostredí s podporou informačných a komunikačných technológií. Pán doc. Kubina 
tak rozvíja svoju vedeckú školu so zameraním prevažne na oblasť využitia informačných 
systémov a informačno-komunikačných technológií v oblasti podpory rozhodovania pre 
riadiacich pracovníkov na rôznych úrovniach v podniku. 

Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim rozvoj vedeckej školy doc. Kubinu je taktiež jeho 
projektová činnosť, ktorú hodnotím ako vysoko nadštandardnú. Doc. Kubina pôsobil a pôsobí 
ako hlavný riešiteľ 3 projektov agentúr VEGA, KEGA a MVTS, ako riešiteľ v 7 projektoch 
rovnakých agentúr a  1 projektu APVV. Vysoko kladne hodnotím jeho účasť v 7 projektoch EÚ, 
INTERREG a H2020. 

 1.3 Vedeckovýskumná aktivita  

Vedecké a výskumné zameranie doc. Ing. Milana Kubinu, PhD. napĺňa problematika 
prepojenia moderných informačných technológií s manažérskou prácou zameraná 
predovšetkým na význam a využitie informačných a komunikačných systémov v riadení 
jednotlivých podnikových procesov,  pre potreby manažmentu na rôznych úrovniach riadenia, 
ako aj problematika samotného efektívneho riadenia informačných systémov a informačno-
komunikačných technológií. V rámci svojej vedeckovýskumnej činnosti dospel doc. Kubina 
k zaujímavým a významným výstupom. 

Pán doc. Ing. Milan Kubina, PhD.: 

- je spoluautorom 3 vedeckých monografií, 
- je spoluautorom, resp. autorom 16 výstupov v kategórii „A“ v zmysle pravidiel 

hodnotenia výstupov v rámci ostatnej komplexnej akreditácie, z toho: 
14 vedeckých časopisov a 2 príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách 
(WOS a SCOPUS), z toho:  
1 časopis  s IF = 2,075 a 3 časopisy so SJR (Scientific Journal Rankings) = 0,328 /  0,328 / 
0,284  registrované v databázach  WoS a SCOPUS , 

- je spoluautorom 3 výstupov v kategórii „B“ v zmysle pravidiel hodnotenia výstupov 
v rámci ostatnej komplexnej akreditácie, z toho: 1 vedecký časopis a 2 príspevky na 
medzinárodných konferenciách v Rakúsku a Grécku, 

- je taktiež autorom, resp. spoluautorom ďalších 84 výstupov:  
3 vedecké výstupy v zahraničných časopisoch 
18 vedeckých výstupov v domácich časopisoch 
5 výstupov v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, resp. monografiách 
7 výstupov v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, resp. monografiách 
24 publikovaných príspevkov na zahraničných vedeckých konferenciách 
27 publikovaných príspevkov na domácich vedeckých konferenciách. 

Vedeckovýskumnú činnosť doc. Ing. Milana Kubinu, PhD. hodnotím vysoko kladne 
a konštatujem, že pán docent Kubina priniesol do medzinárodného výskumného prostredia 
mnoho nových – originálnych tém a svojou výskumnou činnosťou i vedeckou školou sa radí 
k významným a uznávaným odborníkom doma i v zahraničí.  

1.4 Uznanie vedecko-pedagogickou komunitou 

Ohlasy na práce doc. Ing. Milana Kubinu, PhD. sú zaujímavé svojou početnosťou a významné 
svojou kvalitou a medzinárodným rozsahom. Na jeho publikačnú činnosť bolo zaznamenaných 
celkom 156 citačných ohlasov, z toho 45 citácií v zahraničných publikáciách a 4 citácie 
v domácich publikáciách registrovaných v citačných indexoch SCOPUS alebo Web of Knowledge 
a 49 citácií v zahraničných a 58 citácií v domácich publikáciách . 



3 
 

Príkladom jeho uznania vedeckopedagogickou komunitou je aj jeho členstvo v redakčných 
radách vedeckých časopisov Management: science and education a Artificial Intelligence 
Advances. Príkladom jeho zahraničného uznania sú členstvá v programových výboroch 
pravidelne konaných vedeckých konferencií v Poľsku, v Českej republike, ako aj jeho členstvo 
v medzinárodných organizáciách IT Service Management Forum, The European Sport Economics 
Association a The European Association for Sport Management.  

1.5 Inžinierske, ostatné činnosti a ďalšie aktivity 

Pán doc. Ing. Milan Kubina, PhD. svoje bohaté skúsenosti z pedagogickej, vedeckovýskumnej 
a projektovej činnosti na fakulte využíval a využíva: 

- v spolupráci s praxou, čoho príkladom je jeho expertízna činnosť v spolupráci so ŽSR,  ale 
aj  s ďalšími subjektmi, ako spoločnosť PARADIGMA, s. r. o, AutoCont, a. s. , Globesy, s. r. 
o., Baumit, s. r. o., Datamars Slovakia, s. r. o. a inými, 

- ako člen tímu pre tvorbu akreditačných spisov pre študijné programy manažment 
a informačný manažment na FRI UNIZA v rámci ostatnej komplexnej akreditácie 
vysokých škôl, 

- pri príprave interných učebných pomôcok pre študentov fakultných študijných 
programov a pri a výstavbe výučbových a odborných laboratórií na fakulte, 

- pri vypracovávaní posudkov na habilitačné práce, dizertačné práce, 
- pri recenzovaní vedeckých článkov, učebníc, skrípt, projektov, vynálezov a zlepšovacích 

návrhov, 
- pri redakčných a zostavovateľských prácach, ako člen redakčných rád vedeckých 

monografických zborníkov . 

Na dokreslenie širokého spektra uvedených pedagogických, projektových a odborných 
činností, je potrebné uviesť aj významné ocenenia, ktoré pánovi doc. Kubinovi udelila Cisco 
Networking Academy spoločnosti Cisco System v r. 2012, 2013, 2015 a 2016. 

  
2 Záver 

Na základe predložených materiálov doc. Ing. Milana Kubinu, PhD. môžem konštatovať: 

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

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

3. Doc. Ing. Milan Kubina, PhD. významne prispel k rozvoju poznania problematiky využitia 
IS/IKT v manažérskych funkciách a  k implementácii tohto poznania do vysokoškolského 
vzdelávania. 

4. Z uvedených dôvodov odporúčam 
 

schváliť 

návrh na vymenovanie doc. Ing. Milana Kubinu, PhD. za profesora 
v  odbore habilitačného konania  a inauguračného konania manažment 

 

 

V Žiline  25. novembra 2019 


