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Vážený pane děkane, dobrý den 

V návaznosti na Váš dopis ze dne 20. 10. 2021, v němž jste mě jmenoval oponentem pro 

inaugurační řízení pana doc. Ing. Petera Blišťana, PhD., EMBA, zasílám své přiložené 

Doporučení, které dodržuje pravidla „Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky č.246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor". 

Pan docent Peter Blišťan je známá vědecká i pedagogická osobnost, která se dlouhodobě 

zabývá širokým spektrem geovědních aplikací v oblasti geoinformatiky a GIS. Jeho 

jmenování profesorem v oboru „Získavanie a spracovanie zemských zdrojov" plně 

doporučuji. 

S pozdravem 

Zdeněk Kaláb 

Prof. Dr. Zdeněk Kaláb PhD. 

President of Czech Association of Geophysicists (CAAG) 

Institute of Geonics; Academy of Sciences of the Czech Republic 

Studentska street 1768, CZ-70800, Ostrava - Poruba, Czech Republic 

Tel:+420-596979111, E-mail: kalab@ugn.cas.cz 

also: VSB-Technical University ofOstrava, Faculty ofCivil Engineering, 

Dept. ofGeotechnics and Underground Engineering 



Doporučení ke jmenování doc. Ing. Petera Blišt'ana, PhD., profesorem

Dopisem děkana Fakulty baníctva, ekológie' riadenia a geotechnológií Technické univerzity v

Košiciach ze dne20.I0.202I jsembylpožádán o stanovisko ke jmenovacímu Íízeni pro pana

doc. Ing. Petera Blišťana' PhD. Jmenovaného uchazeěe osobně znám a měl jsem možnost

seznámit se i s částí jeho vědecké činností. Posudek shrnuje hodnocení pana doc. Ing. Petera

Blišťana, PhD. z pohledu jeho vědecké' publikační a pedagogické činnosti. K sepsání

posudku mi byly poskýnuty děkanátem Fakulty BERG TU v Košicích odpovídající písemné

podklady připravené uchazečem a verifikovaný příslušnými orgány.

1. Hodnocení vědecké práce

Vědecká práce doc. Blišťana je uzce spojena s problematikou geoinformatiky a geografických

informačních systémů. Celou svoji profesní kariéru absolvuje na F BERG' na kterou nastoupil

po ukončení vysokoškolského studia jako interní aspirant. Po úspěšném absolvování

doktorandského studia zde působil jako asistent, vedoucí oddělení a po absolvování

habilitačního Ťízeni v roce 2005 v oboru Geoinformatika jako vysokoškolský pedagog.

V současné dobé zastává funkci ředitele Ústavu geodézie, kartografie a geografických

informačních systémov na jmenované fakultě. Doc. Blišťan také zastává pozici externího

pedagoga a školitele v doktorandském studiu na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

Hlavní obor vědeckého působení patří do oboru geoinformatiky, specializuje se na metody

sběru prostorových údajů, 3D modelováni a vizualízace prostorových údajů v geografických

informačních systémech. Toto se promítá i do jeho pedagogické činnosti, jak bude uvedeno

niže. Zásadní poznatky lze dokladovat v oblasti vyvoje sběru dat a metodik zpracování těchto

dat v GIS pro různé účely. Jde o inovační technologie' které významně rozšiřují možnosti

interpretace dat pro jejich plné využití. Na tuto práci navazýe například informační

management realizovaný pro specializované účely (v materiálech uchazeěe lze nalézt

problematiku povodní nebo zpřesňování objemů zásob nerostných surovin na dané lokalitě).

Pán doc. Blišťan byl a je řešitelem nebo spoluřešitelem řady výzkumných projektů, a to

především v agentuře VEGA' ale též APW a také v projektech aplikovaného výzkumu.

Aktuálně se podílí na vedení dvou výzkumných projektů (Hodnotenie rizika výskyu

parazitozoonózmetódami multikriteriálnej analýzy, APVV-18-0351; Výskum a vývoj nových

metód na báze princípov modelovania, logistiky a simulácie pri riadení interakcie procesov



dobývania suroviny a zakladania ťažobných blokov s ohťadom na ekonomickú efektívnosť a

bezpečnosť ťažby surovín, VEGA Il0588l2I). Aktivita uchazečeje v této kategorii více než

příkladná. V letech 2017-2019 byl odpovědným vedoucím meziniírodního projektu zaTIJKE.

Publikační aktivita uchazečeje také na výbomé úrovni, aktuálně je v databázi WoS zapsáno

37 publikací, 230 citací bez autocitací, h-index 10. Uznání prezentovaných výzkumů

v článcích dokládají i vysoké počty citací v jednotlivých článcích' v nejvíce citovaných

článcích jde o hodnoty 80 citací (článek z roku 2016), 32 (2017) a 24 (2016); v roce 2020 je

dokladoviíno na WoS 88 citací. Uchazeě se také podílel na vydání 6 monografií a 4
vysokoškolských učebnic. Již tento neúplný přehled dokládá' že publikační kritéria jsou

významně překročena.

Z dalších vědeckých aktivit ještě vyzdvihuji členství v redakčních radách vědeckých časopisů

(Inzinieria Mineralna /PLl, Geoinformatics FCE CTU /ČR/, Journal of Environmental

Protection, Safety, Education and Management; v letech 200I - 2020 působil jako technický a

posléze vědecký redaktor časopisu Acta Montanistica Slovaca). Nelze opomenout několik

zvaných přednášek pro zafuarični instituce a expertní činnost pro grantové agentury

(Horizont 2020, APVV, VEGA a KEGA).

Zvýše uvedeného i mé osobní zkušenostivyplývá, že doc. Ing, Peter Blišťan' PhD. je známou

vědeckou osobností' která splňuje kritéria pro jmenování profesorem.

2. Hodnocení pedagogických aktivit

Pán doc. Blišt'an působí na F BERG, na niž se podílel na výuce ve 25 předmětech (odučeno

již 44 semestru). S rozvojem poznatků a metodik v geografických informačních systémech

zaváděl týo nové informace do vyuky. Vjeho přehledu pedagogických aktivit je uvedeno

celkem 15 nově zavedených předmětů, pro řadu znich je autorem nebo spoluautorem

uěebních textů. Uchazeč byl předsedou nebo členem velkého počtu zkušebních a státních

komisí pro ruzné stupně výuky.

Pán doc. Blišťan je také velmi aktivní ve školení doktorandů. Ve spise uvádí celkem 9

studentů doktorandského studia, ztoho počtu jiŽ 4 studenti úspěšně obhájili a jeden je před

disertační zkouškou. Vedená témata doktorandů jsou aktuální, jsou studenty publikovány ve

vědeckých časopisech (dokonce 4 články jsou publikovány v karentovaných časopisech) a

l-



jsou dokladovány také citace těchto článků. Publikace doktorandů a jejich citování v tomto

rozsahu povaŽuji za velmi ýznanný pedagogický přínos, se kterým se v rámci inauguračních

řízeních často nesetkáváme.

Uchazeč v rámci mobilit působil také na zaltraníčních univerzitách na Kypru, v Polsku a

v České republice. Do mezinárodního působení lze přiřadit i zabezpečování odborných

exkurzí pro zahraniční univerzity.

Přínosem jsou i aktivity určené pro střední školy' na kterých formou přednášek rozšiřuje

obzory těchto studentů do odborné problematiky GIS.

I uvedeného přehledu je zŤejmé, že doc. Ing. Peter Blišťan' PhD. je velmi úspěšným

vysokoškolským pedagogem azcela splňuje podmínku pro jmenování profesorem.

3. Hodnocení ostatních aktivit

Pán doc. Blišťan je mj. držitel ,,osvedčenia o odbornej spósobilosti na výkon funkcie

projektanta pre banskú činnosť a činnosť lykonávanú banským spósobom" v zmysle

zákona č. 51/1988 Zb. v zneni neskorších predpisov a ,,Pteukazu odbornej spósobilosti na

vykonávanie geologických prác" v zmysle zékona 56912007 Z.z.

Uchazeěje členem předsednictva Slovenskej asociácie pre geoinformatiku (SAGI), ělenem

předsednictva Slovenskej baníckej spoločnosti na F-BERG a členem Slovenskej spoločnosti

pre fotogrametriu a diaťkový prieskum Zeme.

Vědecká a pedagogická činnost uchazeče je dobře známa odborné veřejnosti i příslušn;ým

orgánům' což dokládají udělená ocenění:

,,Za výsledlql vedeckej práce bol ocenený: ďakovným listom prezidenta sR lvana

Garšparoviča za osobný prínos v oblasti slovenskej vedy a výskumu,

striebornou medailou Technickej univerziý v Košiciach, udelenou predsedom Akademického

senátu TU v Košiciach pri príležitosti 50. Výročia založenia Technickej univerziý,

bronzovou medailou Fakulty BERG udelenou dekanomfakultyBERc pri príležitosti 60.

výročia založenia fakulty B ERG."



Doc. Ing. Petera Blišťana, PhD. znám i osobně jako obětavého přítele. Jeho jmenování 

profesorem mohu doporučit i z morálního hlediska. 

4. Hodnocení inaugurační přednášky

Inaugurační přednáška pana doc. Blišťana má název „Niektoré aspekty zberu priestorových 

údajov pre účely dokumentovania prírodných a antropogennych objektov a javov - výskum, 

metódy, prípadové štúdie". 

Přednáška je rozdělena do tří odborných bloků a závěru, struktura přednášky je logická. První 

blok se zabývá sběrem dat a klasifikací používaných metod. Zvláště druhá část tohoto bloku 

je velmi významná, neboť nesprávná klasifikace získaných dat vede často ke zcela 

zavádějícím výsledkům. Druhá část přednášky bude věnována aktuálnímu tématu, a to využití 

dat pro dokumentování přírodních a antropogenních jevů. Třetí část se soustředí na příklady 

použití daných poznatků v praxi. Závěr pak shrnuje dosažené výsledky s odkazem na vlastní 

přínos uchazeče. 

Předložený sylabus inaugurační přednášky hodnotím kladně. 

Souhrnné hodnocení 

Z dodaných materiálů pro jmenovací řízení vyplývá, že pan doc. Ing. Peter Blišťan, 

PhD. splňuje kritéria pro jmenovací řízení požadovaná „Vyhláškou Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.246/2019 Z.z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor". 

Po zvážení vědeckého a pedagogického přínosu a pro morální vlastnosti pana doc. Ing. 

Petera Blišťana, PhD. plně doporučuji jeho jmenování profesorem v odboru 

habilitačního řízení a inauguračního řízení „Získavanie a spracovanie zemských 

zdrojov". 

V Ostravě 9. 11. 2021 

(Zdeněk Kaláb) 




