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 Predkladaná monografia: „Podnikanie na Slovensku: aktivita, inkluzivita, prostredie“  

sa zameriava na skúmanie podnikateľskej aktivity v SR a komparáciu podnikateľskej aktivity 

Slovákov v porovnaní so zahraničím.  

 

Publikácia je spracovaná na 366 stranách. Vedecká monografia je spracovaná ako 

výsledok vedecko-výskumnej činnosti kolektívu autorov pod vedením doc. Ing. Anny 

Pilkovej, PhD., MBA v rámci Globálneho monitora podnikania (GEM-Global 

Entrepreneurship Monitor) v poradí tretej, veľmi kvalitnej publikácie.  Obsahuje osem 

samostatných kapitol,  plus predhovor, zhrnutie (aj v anglickom jazyku), úvod,  literatúru 

a zoznam krajín, ktoré sa zúčastnili projektu GEM.  

Kapitoly sú optimálne rozdelené do viacerých  podkapitol druhého a tretieho stupňa, 

čo po doplnení množstva grafov a tabuliek  s komentármi sprístupňuje čitateľovi  absorbovať 

množstvo hodnotných informácií. 

V časti „Zhrnutie“ – v anglickom jazyku „Executive Summary“ sú podobne ako 

v predchádzajúcich publikáciách prezentované hlavné zistenia z výsledkov výskumu a tiež 

z toho vyplývajúce odporúčania. 

V „Úvode“ je vysvetlený cieľ predloženej publikácie – poskytnúť systematický 

pohľad na teóriu podnikania a podnikateľov. 

V prvej kapitole „Globálny monitor podnikania a inkluzivita podnikania – je 

vysvetlená teória inkluzivity podnikania a GEM, teória spokojnosti so životom, ako aj 

využívanie výstupov GEM vo výskume pri formulácii politík a GEM model vrátane 

metodológie. 

Druhá kapitola „Dynamika podnikania na Slovensku a v medzinárodnom kontexte“  

uvádza vývoj podnikateľskej aktivity Slovákov, charakterizuje podnikateľskú aktivitu 

zamestnancov a spokojnosť podnikateľov so životom (well-being). 

Zaujímavá je tretia kapitola „Dynamika podnikateľských ašpirácií Slovákov: rast, 

inovácie a prenikanie na zahraničné trhy“, v ktorej sú podrobne uvedené  inovačné profily 

podnikania na Slovensku v medzinárodnom porovnaní.  

Štvrtá kapitola sumarizuje „Inkluzivitu podnikania vybraných skupín na Slovensku 

a v medzinárodnom kontexte“, z ktorých vychádza veľmi dôležitá piata kapitola 

„Podnikateľské prostredie na Slovensku – dynamika a  medzinárodná komparácia“. 

V šiestej kapitole „Závere a odporúčaniach“ sú uvedené námety pre zlepšenie 

podnikateľského prostredia na Slovensku, ktoré sú zoskupené do viacerých oblastí. 

Siedma kapitola charakterizuje „Vybrané ukazovatele GEM v roku 2013“. 

Ôsma kapitola uvádza podrobne spracované tabuľky. 

Literatúra obsahuje množstvo najmä zahraničných prameňov, čo okrem vlastných 

výsledkov výskumu poukazuje na vedeckú prácu autorského kolektívu.  



 

Hodnotenie monografie: 

a) Aktuálnosť monografie 

Publikácia riešila súčasne viacero aktuálnych problémov v oblasti podnikateľskej činnosti 

v SR. Jednalo sa najmä o tieto oblasti skúmania:  

 inkluzivita podnikania na Slovensku všeobecne a vybraných skupín osobitne: 

podnikanie mladých, podnikanie žien, podnikanie seniorov  

 inovačné profily podnikania na Slovensku v medzinárodnom porovnaní   

 dynamika podnikania v SR a komparácia vybraných ukazovateľov s krajinami V5, 

s krajinami Európskej únie a s krajinami zúčastnenými na projekte GEM. 

Vhodné podnikateľské  prostredie je nevyhnutné pre dynamiku rozvoja podnikania 

a námety na jeho skvalitnenie, ktoré boli uvedené v predloženej monografii sú potrebné pre 

oblasť teórie a hospodárskej praxe. Z uvedeného dôvodu považujem monografiu za aktuálnu. 

 

b) Splnenie cieľov monografie 

Hlavným cieľom monografie bolo poskytnúť súčasne teoretický aj praktický pohľad na 

tri skupiny obyvateľstva: mladých podnikateľov, ženy – podnikateľky a na seniorov. 

Súčasne boli riešené ďalšie čiastkové ciele, a to predovšetkým: 

 hodnotenie podnikateľskej aktivity zamestnancov a  

 analýza spokojnosti podnikateľov so životom (well-being) 

 dynamika podnikateľských ašpirácií Slovákov 

 inovácie pri podnikaní v SR  

 prenikanie slovenských podnikov na zahraničné trhy 

 komparácia situácie v SR a v zahraničí. 

 Kladne hodnotím, že všetky vytýčené čiastkové ciele  boli postupne splnené tak, že sa 

súčasne naplnil aj hlavný cieľ.  

 

c) Postup práce a metódy spracovania 

Postup pri spracovaní monografie bol v súlade s platnou metodikou GEM a súčasne 

logicky vychádzal z podkladov, ktoré boli spracované za roky 2011 – 2013 za súbor 

2000 respondentov. 

Pri spracovaní monografie boli využité viaceré metódy spracovania, predovšetkým  

analýza aktuálnych podkladových údajov z oblasti skúmania. Súčasne boli využité 

viaceré metódy: metóda vedeckej abstrakcie, syntéza, indukcia, dedukcia, komparatívna 

analýza atď.  Vysoko hodnotím využitie štatistických metód. Súčasne bola uplatnená aj 

grafická metóda pri spracovaní množstva tabuliek a grafov. Metódy spracovania boli 

vhodne prepojené a tabuľky i grafy s dátami boli vhodne vysvetlené.  

 

d) Vedecký prínos monografie 

Za vedecký prínos môžeme považovať predovšetkým: 



1. Spracovanie formulácií a odporúčaní pre tvorcov hospodárskych politík 

a ekonomických nástrojov, a to v oblastiach :  

 námety pre zvrátenie negatívnej dynamiky podnikateľskej aktivity, 

 námety pre oblasť reštartu podnikania 

 námety pre zvýšenie dynamiky podnikateľských ašpirácií. 

2. Ďalším prínosom bolo viacero námetov v oblasti zlepšenia podnikateľského 

prostredia, napríklad: 

 podpora transferov vedy a výskumu  

 podpora vzdelávania atď. 

e) Aplikačný prínos a odporúčania pre prax 

Za aplikačný prínos pre prax považujem najmä : 

1. Ťažiskový prínos monografie bolo uvedenie námetov pre oblasť inkluzivity podnikania 

pre vybrané skupiny obyvateľstva: podnikanie mladých, podnikanie žien, podnikanie 

seniorov. 

2. V monografii boli analyzované hlavné pozitíva a negatíva podnikania v SR v porovnaní 

so zahraničím.  

3. Na základe  získaných poznatkov sa spracovali aj odporúčania pre organizácie na 

podporu podnikania v SR. 

4. Výsledky boli systematicky spracované vo forme prehľadných tabuliek, obrázkov a  

grafov s primeranými komentármi.  

 

K publikovaným výsledkom nemám pripomienky.  

 

Pri obhajobe v rámci habilitácie nemám otázky, v publikácii boli všetky problémy 

dostatočne objasnené. 

 

Záverečné odporúčanie: 

Monografia  „Podnikanie na Slovensku: aktivita, inkluzivita, prostredie“ je po stránke 

obsahovej a formálnej na požadovanej úrovni. Odporúčam Vedeckej rade FM UK po 

úspešnej obhajobe udeliť doc. Ing. Anne Pilkovej, PhD., MBA vedecko-pedagogický 

titul docent. 

 

Bratislava, 21.1.2015                                    Doc.  Ing. Elena Šúbertová, PhD. 

 


