
Oponentský posudok 

k vymenúvaciemu konaniu doc. Ing. Anny Pilkovej, CSc., MBA 

za profesorku v odbore 3.3.15 manažment 

 Doc. Ing. Anna Pilková, CSc., MBA, je známa vedecká osobnosť v oblasti 

manažmentu všeobecne a finančného manažmentu zvlášť s dlhoročnou pedagogickou praxou 

ako aj praxou v oblasti bankového riadenia. Svoje pozície v akademickej i odbornej komunite 

získala vďaka intelektuálnym dispozíciám, výskumným aktivitám, manažérskym 

schopnostiam a edukačnej i publikačnej aktivite.  

 Mali sme možnosť sledovať jej odborný rast nielen na vtedajšej Vysokej škole 

ekonomickej, kde úspešne absolvovala doktorandské štúdium, vyprofilovala sa 

v manažérskych disciplínach a bola podľa vtedajších predpisov v krátkom čase menovaná za 

docentku, ale istý čas aj v jej pôsobení  v bankovom sektore na Slovensku. Môžeme potvrdiť 

jej pedagogickú zanietenosť, svedomitosť a zodpovednosť pri práci so študentmi, ako aj 

erudíciu a tvorivosť pri riešení výskumných úloh a vysoko profesionálny prístup pri 

strategickom i operatívnom manažovaní komerčnej banky. 

 Vynikajúce študijné výsledky a záujem o  prácu so študentmi ju predurčili na 

pedagogické pôsobenie, ktorému na Vysokej škole ekonomickej venovala šestnásť rokov po 

skončení svojho štúdia. Viedla semináre a cvičenia, prednášky a konzultácie na dennom i 

externom štúdiu, diplomové i dizertačné práce. Podieľala sa na výučbe, budovaní a rozvoji 

radu predmetov, ktoré spadajú do odboru manažmentu. Spomeňme aspoň predmety 

Plánovanie priemyselných podnikov,  Firemné plánovanie, Akvizície a fúzie, ale aj exaktne 

orientované Modelovanie ekonomických procesov. V druhej fáze svojho pedagogického 

pôsobenia od roku 2009 už na Fakulte managementu Univerzity Komenského prednáša a 

inovuje predmety Podnikanie, Hodnotový manažment, Manažment rizík. Pripravila 

koncepciu a participuje na výučbe  troch nových výberových predmetov z oblasti podnikania 

(Rozvoj podnikateľských zručností v medzigeneračných tímoch, Rozvoj podnikateľských 

zručností v interdisciplinárnych tímoch, Strategické riadenie a financovanie new ventures). 

V súčasnosti vedie Katedru stratégie a podnikania a vykonáva funkciu prodekanky pre 

vedu a výskum. 

 V edukačnej činnosti úspešne využíva aktivizujúce formy výučby, softvérové nástroje 

a výpočtovú techniku. Svoje pedagogické a odborné zázemie obohatila absolvovaním 

postgraduálneho kurzu Numerická matematika a výpočtová technika na MFF UK, ako aj 

štúdiom MBA a absolvovaním študijných a výskumných pobytov v USA v rokoch 1992-

1993.  V rámci skvalitňovania pedagogického procesu sa sústreďuje na využívanie 

prípadových štúdií a participuje na ich písaní. V roku 2011 prípadová štúdia Predať alebo 

zostať – Sell or Stay, ktorej bola spoluautorkou, obsadila tretie miesto v medzinárodnej 

súťaži – John Molson MBA Case Writing Competition. 

 Dlhoročnou pedagogickou praxou, ktorej sa doc. A. Pilková neprestala venovať ani 

počas svojho pôsobenia v bankovej sfére formou externej spolupráce najmä s FM UK, sa 

vypracovala na uznávanú vysokoškolskú osobnosť, ktorá svoje vedomosti odovzdala 

veľkému počtu absolventov pôsobiacich v podnikovej a riadiacej praxi. Odozvou sú časté 

pozvánky na vystúpenia pri vedeckých konferenciách a seminároch organizovaných 

podnikmi a inštitúciami v hospodárskej praxi.  

 Pre jej pedagogickú činnosť sú príznačné zodpovedný prístup a príprava k téme, 

využívanie výsledkov z vlastného výskumu a poznatkov z praxe, využívanie prípadových 

štúdii, zapájanie študentov do diskusie a citlivý prístup k nim. 



 Prirodzeným zázemím pre obohacovanie, inováciu a aktualizáciu pedagogického 

procesu je vedecko-výskumná činnosť. V začiatkoch pôsobenia v akademickej sfére sa jej 

výskumné zameranie orientovalo na strategické riadenie firiem a výskum konceptov 

strategického plánovania, ktoré ponúkali riešenia pre transformáciu podnikov na podmienky 

trhovej ekonomiky. Neskôr sa orientovala na problémy implementácie controllingu, úlohu 

intelektuálneho kapitálu v podnikoch a strategické riadenie hodnoty firiem. Tieto témy boli 

riešené v rámci projektu VEGA a výsledky  boli publikované vo vedeckých článkoch 

a príspevkoch na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí. 

 Doc. A. Pilková počas svojho pôsobenia vo vrcholných riadiacich funkciách 

v komerčnej banke sa začala aktívne  venovať tematike strategického manažmentu 

bankových inštitúcii. V spolupráci s Bocconi University v Taliansku spolupracovala na 

výskume bankových systémov v Európe a venovala sa aj problematike ratingových 

a skoringových modelov a ich dopadov na výsledky bánk. Výsledky týchto výskumov boli 

publikované v monografii vydanej uvedenou talianskou univerzitou a prezentované na 

vedeckých konferenciách. 

 Po návrate do akademickej sféry pokračuje vo výskume problematiky riadenia bánk, 

skúmaním dopadu bazilejských regulácii na strategické riadenia komerčných bánk v rámci 

projektu VEGA, riešeného v spolupráci FM UK v Bratislave a Fakulty prírodných vied UKF 

v Nitre. Výsledky tohto výskumu vyústili do koncipovania odborného predmetu Manažment 

rizík, ktorý sa už päť rokov vyučuje v angličtine v spolupráci s belgickou školou Vlerick 

Businees School v Gente s využitím simulačného softvéru strategického riadenia finančných 

inštitúcii.   

Od roku 2011 participuje na organizovaní výročnej konferencie a workshopov, ktoré 

prebiehajú pod záštitou dekana Fakulty managementu UK a Slovak Business Agency 

zameranej na prezentáciu ročných výsledkov projektu Globálneho monitoru podnikania za 

Slovensko. 

Spolupracuje s Institute for International Research Praha a pravidelne raz až dvakrát  

za rok je prizývaná viesť konferencie zamerané na aktuálne problémy regulácie a riadenia 

bankovníctva.  

V júni 2013 ako spoluautorka  vedeckého príspevku získala ocenenie Green Group 

Award za najlepší príspevok na konferencii a zároveň aj pozvanie na vystúpenie s 

prednáškou v rámci workshopu konferencie v roku 2014 v Austrálii. 

 Vlastná vedecko-výskumná činnosť inaugurantky vyúsťuje do publikačnej aktivity 

ktorou  sú nové poznatky transferované do hospodárskej praxe a do pedagogického procesu. 

Je autorkou, alebo spoluautorkou piatich vedeckých monografii vydaných doma, alebo 

v zahraničí, štyroch vysokoškolských učebníc, deviatich vedeckých prác v zahraničných 

časopisoch, 29 vedeckých prác publikovaných vo vedeckých zborníkoch na domácich 

a zahraničných vedeckých konferenciách, desiatich skrípt a učebných textov, štyroch správ 

o vyriešených vedecko-výskumných úlohách a  radu publikovaných odborných prác.  

 Z publikovaných monografii sa žiada osobitne vyzdvihnúť kolektívne dielo, ktorého 

vypracovanie viedla doc. A. Pilková „Podnikanie na Slovensku“, ktoré v troch častiach vyšlo 

v rokoch 2012-2014 a prináša všestrannú analýzu podnikateľského prostredia a návody na 

úspešné podnikanie u nás. Práca zaznamenala veľký počet citačných ohlasov. 

 Svojou vedecko-výskumnou činnosťou založila doc. A. Pilková vlastnú vedeckú 

školu, napĺňa ju nielen zabezpečovanými odbornými predmetmi pre 3. stupeň štúdia, ale aj 

vedením a usmerňovaním doktorandov pri spracovaní dizertačných prác. Ako školiteľka 



vychovala 8 doktorandov z toho štyroch zahraničných a v súčasnosti vedie 11 doktorandov. 

Tematika prác  doktorandov je v súlade s vedeckou orientáciou školiteľky. 

 Významné aktivity zaznamenáva doc. A. Pilková v oblasti spolupráce s praxou. 

Okrem už uvedených zahraničných aktivít svojimi medzinárodnými kontaktmi  významne 

prispela k prijatiu Fakulty managementu UK do svetového združenia akademických inštitúcii 

v oblasti výskumu podnikania GERA (Global Entrepreneurship Research Associaton) a tým 

aj k zapojeniu SR do svetového výskumu o podnikaní. Výsledky uvedeného výskumu aktívne 

využíva Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva, vláda SR a ďalšie inštitúcie.  

Spolupracuje so Slovak Business Agency, Združením mladých podnikateľov 

Slovenska, UniCredit and Universities, Slovenskou sporiteľňou   ako aj ďalšími vzdelávacími 

a poradenskými inštitúciami.   

 Ako uznávaná vedecká osobnosť bola a je doc. Pilková členkou viacerých vedeckých 

rád fakúlt vysokých škôl na Slovensku i v ČR. Uveďme aspoň Vysokú školu ekonomickú v 

Prahe,  Fakultu podnikovo-hospodársku – kde je členkou Vedeckej rady a Odborovej komisie 

pre doktorandské štúdium, je členkou Academy of Management (USA), členkou expertnej 

skupiny pre podnikanie pri OECD a EC v Bruseli. Na Ministerstve financií SR pôsobí ako 

členka pracovnej skupiny pre tvorbu koncepcie start - upov na Slovensku, je čestnou 

predsedníčkou Centra pre hospodársky rozvoj, členkou dozornej rady Slovenskej záručnej 

a rozvojovej banky. Spolupracovala s Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy. Je 

poverovaná oponentúrou dizertačných, habilitačných prác  a výskumných prác.  

 Vyššie uvedené hodnotenie nám umožňuje konštatovať, že  doc. Ing. Anna Pilková, 

CSc., MBA je výrazná vedecká osobnosť v oblasti manažmentu všeobecne a finančného 

manažmentu zvlášť, s bohatými teoretickými poznatkami a s dlhoročnou pedagogickou 

praxou i praxou v oblasti bankového riadenia, Svojimi výskumnými a publikačnými 

výsledkami i riadiacimi schopnosťami je známa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Vedie vlastnú vedeckú školu. 

 Konštatujeme, že menovaná spĺňa kritéria Fakulty managementu Univerzity 

Komenského v Bratislave na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor.  

 Odporúčame schválenie návrhu na vymenovanie doc. Ing. Annu Pilkovú, CSc., MBA 

za profesorku v odbore 3.3.15 Manažment. 
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dr.h.c., prof. Ing. Miroslav Grznár, DrSc.   

       emeritný profesor, EU Bratislava  

 

          

  

  

     


