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Oponentský posudok k návrhu menovania
doc. Ing. Ľubice Bartovej, CSc.
za profesorku v odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky
na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

Ľubica Bartová patrí ku generácii ekonómov, ktorí v 90-tych rokoch reformovali
výučbu a výskum na slovenských univerzitách, prezentovali Slovensko na
medzinárodných konferenciách, pôsobili na medzinárodných inštitúciách a
hlavne sa spolupodielali na vytvorení pedagogického a vedeckého prostredia
porovnateľného s vyspelými krajinami. Ľubica Bartová je jednoznačne jednou z
vedúcich osobností tejto generácie. Výskumom a pedagogickou činnosťou
výrazne prispela k formovaniu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
ako modernej univerzity, ktorá je plne zapojená do medzinárodnej spolupráce.
Treba tiež uviesť, že prínos práce kandidátky je o to významnejší, že sa
orientovala na kvantitatívnu poľnohospodársku ekonómiu, ktorá nie je na
podobnej úrovni zastúpená na žiadnej inej univerzite na Slovensku.
Výrazným pozitívom odborného vývoja kandidátky je, že má bohaté skúsenosti
z akademického a neakademického sektora na Slovensku a tiež v zahraničí.
Ľubica Bartová pôsobí od roku 1990 na Slovenskej poľnohospodárskej
univerzite v Nitre, kde sa aj v roku 2000 habilitovala na Fakulte ekonomiky a
manažmentu, ako pedagóg katedry štatistiky a operačného výskumu. Okrem toho
pracovala v rokoch 2006 až 2008 na výskumnom ústave Európskej komisie,
Institute for Prospective Technological Studies v Seville, v Španielsku. Od roku
2008 znova pôsobila plne na SPU v Nitre, kde učila rôzne predmety
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kvantitatívnej ekonómie a štatistiky a kde tiež viedla úspešne štyri dizertačné
projekty.
Zoznam publikácií dokazuje, že Ľubica Bartová je plne zapojená do
medzinárodnej výskumnej spolupráce na vysokej úrovni. Kandidátka má viaceré
publikácie v

renomovaných zahraničných časopisoch včítane vysoko

uznávaného American Journal of Agricultural Economics. Ďalšie publikácie sú
v zahraničnom časopise Agricultural Economics, v Ekonomickom Časopise a v
ďalších vedeckých a odborných časopisoch a na vedeckých konferenciách.
Významný prínos Ľubice Bartovej k vývoju ekonómie ako vedy na Slovensku je
tiež vidieť v relatívne vysokom počte citácií (viacej než 160) a hlavne citácií v
zahraničných časopisoch (viacej než 30 podľa Web of Science/Scopus a 50 v
ďalších médiách). Ľubica Bartová sa tiež intenzívne zúčastnila na viacerých
vedeckých výskumných projektoch ako hlavný riešiteľ alebo ako spoluriešiteľ.
Viaceré projekty boli financované z prostriedkov Európskej únie.
Záverečné hodnotenie
Doc. Ing. Ľubica Bartová, CSc., spĺňa kritériá na menovanie za profesorku.
Svojou výskumnou a pedagogickou činnosťou prispela významne k formovaniu
modernej kvantitatívnej ekonómie na Slovensku a ešte viacej k úspešnému
formovaniu

špecializácie

poľnohospodárskej

ekonómie

na

Slovenskej

poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Výskumné výsledky publikovala
v renomovaných časopisoch v zahraničí a na Slovensku a výsledky jej výskumu
sú bohato citované. Preto odporúčam menovať doc. Ing. Ľubicu Bartovú, CSc.,
za profesorku v odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky.
v Pekingu, Čína,
9. marca 2017
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