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Posudok som vypracoval na základe vymenovania za oponenta pre vymenúvacie 

konanie od predsedu Vedeckej rady FM UK, prof. Ing. Jozefa Komorníka, DrSc. a 

poskytnutých pokladov o dosiahnutých výsledkoch v pedagogickej, vedecko-výskumnej 

a publikačnej činnosti uchádzačky.  

 

I. Hodnotenie pedagogickej činnosti 

Doc. Ing. Anna Pilková, CSc, MBA., pôsobí ako vysokoškolský učiteľ od roku 1978, 

striedavo ako interný alebo externý učiteľ. V rokoch 1978 až 1994 pôsobila na Vysokej škole 

ekonomickej, Fakulte ekonomiky a riadenia výrobných odvetví, najprv ako odborný asistent a 

od roku 1990 ako docent. V rokoch 1994 až 2009, keď pracovala vo významných 

manažérskych pozíciách v Poľnobanke a.s, a v UniCredit Bank Slovakia, pôsobila súčasne 

ako externý učiteľ na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 

City University Seattle v Bratislave a Fakulte managementu Univerzity Komenského v 

Bratislave. Od roku 2009 až doteraz pracuje ako interný učiteľ na Fakulte managementu 

Univerzity Komenského v Bratislave ako docent. Od roku 2013 je vedúcou Katedry stratégie 

a podnikania a od roku 2015 prodekankou pre vedecko-výskumnú činnosť fakulty. 

V rámci svojej pedagogickej činnosti začínala s pôsobením v predmetoch zameraných 

na podnikovú ekonomiku, plánovanie a prognózovanie priemyselných podnikov, 

modelovanie ekonomických procesov a firemné plánovanie. Počas svojho manažérskeho 

pôsobenia v bankovom sektore ako externá spolupracovníčka na FPM Ekonomickej 

univerzity rozvíjala a zabezpečovala predmet Akvizície a fúzie a na City Univerzity Seattle v 

Bratislave zabezpečovala predmet Strategický manažment.  

Na Fakulte managementu UK pôsobí vo všetkých troch stupňoch štúdia. Zabezpečuje 

prednášky, vedie semináre, bakalárske a diplomové práce a už dlhodobo od roku 1997 i 

dizertačné práce v rámci doktorandského štúdia. 

V súčasnosti pôsobí a hlavne buduje a rozvíja predmety Podnikanie, Rozvoj 

podnikateľských zručností v medzigeneračných tímoch, Hodnotový manažment a Manažment 

rizík. Medzi jej  prednosti patrí hlavne to, že dokáže v rámci pedagogickej činnosti využívať a 

uplatňovať bohaté skúsenosti získané v rámci zastávaných dôležitých manažérskych pozícií, 

ako i to, že v rámci daných predmetov zapája do ich zabezpečovania i mladých a nádejných 

učiteľov, ktorých vedie k zdokonaľovaniu svojich pedagogických zručností, ako i k 

udržiavaniu a rozvíjaniu kontaktov s manažérskou praxou. 

Pozitívne je potrebné hodnotiť jej snahu podporovať rozvoj a zabezpečovanie 

vyučovaných predmetov publikačnou činnosťou, v rámci vedeckých monografií, učebníc a 

vedeckých článkov vo vedeckých časopisoch.  

V rámci pedagogickej činnosti  je vhodné poukázať i na jej aktívne pôsobenie ako 

členky Odborovej komisie v rámci doktorandského štúdia a jej pôsobenie v štátnicových 

komisiách na bakalárskom i magisterskom stupni štúdia. Takisto je členkou Odborovej 

komisie doktorandského štúdia na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.  
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Doc. Ing. Anna Pilková, CSc, MBA., sa z pozície vedúcej Katedry stratégie a 

podnikania výrazne podieľa nielen na rozvoji katedry, ale i na učebných plánoch študijného 

programu na jednotlivých stupňoch vysokoškolského štúdia, a tým i na formovaní a dotváraní 

profilu absolventov v rámci študijného programu Manažment na FM UK.  

 

 

II. Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti 

 

Vedecko-výskumná činnosť doc. Ing. Anny Pilkovej, CSc., MBA, úzko nadväzuje na 

jej pedagogickú činnosť a skúsenosti nadobudnuté pôsobením v manažérskej praxi.  

Ťažiskovými oblasťami, do ktorých smeruje svoju vedecko-výskumnú činnosť patrí 

oblasť manažmentu podnikov, predovšetkým strategického manažmentu podnikov, ako i do 

podnikateľského prostredia, ktoré ovplyvňujú výkonnosť a úspešnosť podnikov. 

Medzi rozhodujúce charakteristiky vedecko-výskumnej činnosti doc. Ing. Anny 

Pilkovej, CSc., MBA patrí najmä to, že do riešených vedecko-výskumných úloh zapája 

hlavne mladých vedecko-výskumných pracovníkov a vedie ich k aktívnej spolupráci na 

medzinárodných výskumných projektoch.  

Medzi najvýznamnejšie výskumné projekty, ktoré už od roku 2010 rieši s tímom 

svojich spolupracovníkov je GEM - Global Entrepreneurship Monitor, ktorý je výsledkom 

rozvíjania spolupráce s GERA - Global Entrepreneurship Research Association) a jeho 

riešenie je podporované i významným domácim partnerom Slovak Business Agency.  

Doc. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA je ďalej riešiteľom a spoluriešiteľom ďalších 

významných projektov, napríklad v rámci programu VEGA. Sú orientované na skúmanie 

otázok intelektuálneho kapitálu, stratégie riadenia hodnoty firmy, rozvoj podnikateľských 

zručností v medzigeneračných a interdisciplinárnych tímoch a pod. Toto zameranie vedecko-

výskumnej činnosti je úzko prepojené na jej pedagogické pôsobenie a dosahované výsledky 

sú spravidla využívané pri rozvíjaní a zdokonaľovaní zabezpečovaných predmetov. 

V rámci svojej vedecko-výskumnej orientácie pravidelne vypisuje i témy dizertačných 

prác, pričom v danej oblasti štyria doktorandi pod jej vedením už úspešne svoje dizertačné 

práce obhájili a ďalší dvaja na aktuálnych témach v súčasnosti úspešne pracujú.    

Druhou jej oblasťou záujmu, ktorá je daná predovšetkým jej dlhoročnými 

skúsenosťami a nadobudnutým poznatkami z oblasti bankovníctva je oblasť strategického 

manažmentu finančných inštitúcií. Aktívne sa podieľa na vedení výskumných projektov 

VEGA z danej oblasti, ktoré sú riešené v spolupráci s domácimi, ale i zahraničnými 

univerzitami. Jej vedecko-výskumná činnosť z danej oblasti vyústila do mnohých dôležitých a 

uznávaných vedeckých publikácií zameraných napríklad na riadenie rizík. V danej oblasti 

vedie doktorandov v rámci doktorandského štúdia, pričom svoje dizertačné práce z dane 

oblasti obhájili už štyria zahraniční doktorandi a jeden domáci doktorand na aktuálnej téme 

pracuje. 

Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti prezentuje v svojich vedeckých 

monografiách, vedeckých článkoch, vo vedeckých časopisoch a aktívnymi príspevkami a 

publikáciami v zborníkoch z vedeckých konferencií. Ohlasy na jej vedecko-výskumnú 

činnosť prichádzajú nielen vo forme citácií, ale i od podnikateľov a manažérov z podnikovej 

praxe. Tieto ohlasy svedčia o tom, že vedecko-výskumná činnosť doc. Ing. Anny Pilkovej, 

PhD. MBA je zameraná na riešenie aktuálnych otázok našej ekonomiky a podnikateľskej 

praxe a je zdrojom cenných poznatkov a inšpirácií pre podnikateľov a manažérov, ale i tých, 

ktorí formujú a dotvárajú podnikateľské prostredie na Slovensku. 
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V neposlednom rade jej  vedecko-výskumná činnosť podporuje zvyšovanie kvality 

zabezpečovaných predmetov a prispieva k rozvíjanú znalostí absolventov fakulty. 

 

III. Hodnotenie výsledkov publikačnej činnosti 

 

Publikačná činnosť doc. Ing. Anny Pilkovej, CSc., MBA je dokumentovaná 

Zoznamom publikovaných prác a citácií. Publikačná činnosť je predložená v štruktúre 

zahrňujúcej publikácie podľa jednotlivých kategórií, spolu s uvádzaním ohlasov na jednotlivé 

publikácie. Uvedený zoznam svedčí o bohatej publikačnej činnosti autorky, ale i o množstve a 

významnosti ohlasov na jej publikačnú činnosť.  

Podľa predloženého zoznamu doc. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA má celkove  87 

štatisticky zaznamenaných publikácií, medzi ktorými sú významnými predovšetkým vedecké 

monografie, vysokoškolské učebnice a vedecké práce v odborných časopisoch. 

Presvedčivým dokladom o kvalite publikácií doc. Ing. Anny Pilkovej, CSc., MBA je 

80 štatisticky zaznamenaných ohlasov na uvedené publikácie. Z nich sú najcennejšie ohlasy v 

zahraničných i domácich publikáciách registrovaných v citačných indexoch. 

 

 

 

IV. Záverečné hodnotenie  

 

Doc. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA patrí medzi skúsených vysokoškolských 

učiteľov, s bohatou vedecko-výskumnou a publikačnou činnosťou. Jej pedagogická i 

vedecko-výskumná činnosť dosahuje významné ohlasy nielen na domácej a zahraničnej 

akademickej pôde, alebo v teoretickej sfére, ale i medzi manažérmi a podnikateľmi v 

podnikovej sfére, ktorí hodnotia nielen je publikácie a aktívne vystúpenia na vedeckých 

konferenciách, ale i poznatky, ktoré nadobúdajú študenti absolvovaním zabezpečovaných 

predmetov. 

Doc. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA spĺňa náročné kritériá posudzované v rámci 

vymenovacieho pokračovania FM UK.  

Na základe toho odporúčam udeliť doc. Ing. Anne Pilkovej, CSc., MBA titul 

"profesor" v študijnom odbore 3.3.15 manažment. 

. 

 

 

V Bratislave 30. 4. 2015             Prof. Ing. Jozef Papula, PhD. 

 


