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Oponentský posudok na habilitačnú prácu

Názov práce:

Autor:

SOA and its Business value in Requirements, Features, Practices and
Methodologies
Dr. Techn. Dipl. Ing Natalia Kryvinska

Predložená habilitačná práca Dr. Techn. Dipl. Ing Natalia Kryvinska. je monografiou
venovanou SOA a jej hodnote pre biznis. Kniha je prvým z dvoch plánovaných zväzkov
o tejto problematike, ktoré chce publikovať v spolupráci s Katedrou informačných systémov.
Pojem SOA, manažment služieb, či veda o službách je pravdepodobne dnes jedna z
najaktuálnejších výskumných tém, pretože výsledky môžu byť priamo aplikovateľné vo sfére
biznisu a niekedy i globálne. Ako príklad môžeme uviesť rôzne mobilné elektronické služby.
Preto považujem predloženú prácu za vysoko aktuálnu a prínosnú.

1. Habilitačná práca
Práca bola vytvorená v spolupráci s Katedrou informačných systémov a rozsah 230
strán druhej a tretej časti, ktoré tvoria predkladanú habilitačnú prácu zodpovedá
požadovanému rozsahu habilitačnej práce. Autorka sa venovala v druhej časti monografie
kritériám a charakteristikám ktoré tvoria hodnotu SOA pre biznis a v tretej časti
metodológiám, ktoré umožňujú definovať a merať hodnotu SOA pre biznis.
Jednotlivé kapitoly sa v každej časti dajú študovať úplne samostatne a pre čitateľa
(zaujímajúceho sa o problematiku SOA) predstavuje každá z nich zaujímavé čítanie.
Vzhľadom k tomu, že habilitačná práca je v podstate vytvorená z troch samostatných
častí zoznam bibliografických zdrojov je uvedený na konci každej časti, pričom zoznam
zdrojov mapuje vývoj riešenej problematiky. Odkazuje sa na súčasných autorov, ktorí sa touto
problematikou zaoberajú. Výsedky zahrnuté do habilitačnej práce prinášajú vedeckej
komunite možnosť utvorenia si jasnejšieho pohľadu na túto problematiku.
Výsledky zhrnuté v habilitačnej práci sú na vysokej odbornej, formálnej a technickej
úrovni, neobsahujú vecné ani formálne chyby a ako recenzent vyjadrujem svoje presvedčenie,
že spĺňajú všetky predpoklady kladené na vedecké práce a takto napĺňajú i požiadavky na
habilitačné práce. Práca dokazuje, že autorka je schopná i naďalej prispievať k rozvoju vedy o
službách ako vednej disciplíny, či aplikovaniu výsledkov a návrhov riešení v manažmente
firiem, organizácií i štátu.

2. Vedecká a pedagogická činnosť
A. Štatistika publikačnej činnosti Dr. Techn. Dipl. Ing Natalie Kryvinskej má v Evipube
34 záznamov:









AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (2)
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (3)
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (4)
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach
Web of Science alebo SCOPUS (2)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách (4)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (16)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (2)

V životopise má dr. Kryvinska uvedených dvadsať vedeckých článkov v časopisoch
a šesťdesiattri príspevkov na vedeckých konferenciách,
B. Počet grantov a projektov celkovo 12.
C. Štatistika ohlasov na publikačnú činnosť: Dr. Techn. Dipl. Ing Natalia Kryvinska má
v Evipube 38 záznamov:



[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (36)
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (2)

D. Dr. Techn. Dipl. Ing Natalia Kryvinska ako stážistka SAIA vyučovala na Katedre
informačných systémov. Študentom vždy prináša najnovšie poznatky a vychováva
z nich žiadaných kvalifikovaných pracovníkov. Okrem toho už dlhé roky pôsobí na
Viedenskej univerzite. Rozsah jej pedagogických aktivít , tak ako sú uvedené
v životopise, považujem za plne postačujúci na požiadavky k dosiahnutiu
obhajovaného titulu docent.

3. Otázky k uchádzačke
 V životopise sú spomínané granty a projekty na ktorých ste pracovali. Je ich celkovo
spomenutých 12. Nie sú však nikde detailnejšie popísané. Mohli by ste priblížiť
stručne niektorý najvýznamnejší z nich?

Záver
V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických
titulov a v súlade s internými kritériami Fakulty managementu UK na vyhodnotenie splnenia
podmienok získania vedecko-pedagogického titulu docent jednoznačne
odporúčam
habilitačnú prácu Dr. Techn. Dipl. Ing Natalia Kryvinska k obhajobe a po jej úspešnom
absolvovaní navrhujem menovanej udeliť vedecko-pedagogický titul
docent.

V Bratislave 02.02.2015

__________________________________
Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

