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Úvod 

Oponentský posudok na habilitačnú prácu bol vypracovaný na základe menovacieho dekrétu 

dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Jozefa 

Komorníka, DrSc., z 12.1.2015. 

 

Hodnotenie habilitačnej práce z hľadiska cieľa, poznatkovej bázy a vedeckého prínosu 

Predložená vedecká monografia je výsledkom niekoľkoročnej vedeckej práce kolektívu 

autorov, ktorý sformovala a vedie doc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA od roku 2010. O 

dôležitosti a kvalite získaných výsledkov svedčia mnohé ohlasy, ktoré tento kolektív autorov 

získava prezentáciou nadobudnutých poznatkov na mnohých vedeckých konferenciách doma i 

v zahraničí. 

Riešenie sa opiera o dátovú a metodologickú základňu významného medzinárodného projektu 

Globálny monitor podnikania (GEM), ktorý umožňuje hodnotiť a vzájomne porovnávať 

úroveň podnikania vo viac ako 100 krajinách sveta.  

Predkladaná vedecká monografia si v nadväznosti na predchádzajúce výstupy výskumu kladie 

za cieľ najprv prezentovať teoretický pohľad na inkluzivitu podnikania s dôrazom na tri 

marginálne skupiny podnikateľov: mladí podnikatelia, ženy a seniori. Ďalej identifikovať 

dynamiku podnikateľskej aktivity, potenciálu, postojov a ašpirácií a následne ich porovnať i 

na základe dát projektu GEM v medzinárodnom kontexte. Takto sformulovaný cieľ vychádza 

zo skúseností získaných z riešení projektu v predchádzajúcom období a venuje sa aktuálnym 

otázkam rozvoja malého a stredného podnikania na Slovensku. 

Výsledky riešenia sú získavané na základe širokej poznatkovej základne vytváranej pomocou 

každoročne realizovaného prieskumu, čo umožňuje skúmať faktory ovplyvňujúce podnikanie 

z rôznych pohľadov.  

Dôležitým vedeckým prínosom sú popri konkrétnych aktuálnych výsledkoch hodnotenia 

aktivity, inkluzivity a podnikateľského prostredia na Slovensku, predovšetkým podnecujúce a 

inšpirujúce stanoviská a návrhy, ktoré vyplývajú z porovnávania situácie na Slovensku z 

pohľadu medzinárodného porovnávania.  



Možnosti využitia habilitačnej práce 

Vedecká monografia je spracovaná vecne a prehľadne. Použitý štýl písania je na vysokej 

vedeckej úrovni a pritom je zrozumiteľný. Vecná argumentácia je podporená množstvom 

obrázkov, grafov a tabuliek. 

Vedecká monografia môže slúžiť širokej odbornej verejnosti, pričom poskytuje množstvo 

inšpirujúcich a podnetných pohľadov. Rovnako môže slúžiť ako vhodná študijná literatúra pre 

študentov vysokých škôl. V neposlednom rade môže účinne slúžiť ako podnet k diskusiám o 

ďalšom smerovaní vývoja a podpory podnikania na Slovensku, predovšetkým pre 

kompetentných v danej oblasti. 

 

Celkové hodnotenie: 

Doc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA so svojimi dlhoročnými  pedagogickými, praktickými i 

vedecko-výskumnými aktivitami patrí medzi uznávaných vysokoškolských učiteľov a 

významné pedagogické a vedecko-výskumné osobnosti na Slovensku. 

Jej vedecko-výskumná činnosť s množstvom publikačných a prezentačných výstupov získava 

ohlasy nielen doma, ale i v zahraničí. Je to v dôsledku jej svedomitého prístupu k výkonu 

svojich činností a hlavne nadobudnutých teoretických poznatkov overovaných skúsenosťami 

z manažérskej praxe. 

Medzi jej rozhodujúce pozitívne vlastnosti v neposlednom rade patrí jej schopnosť viesť 

predovšetkým mladých a začínajúcich pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov, 

čoho dôkazom je popri iných i práve predkladaná vedecká monografia ako jej habilitačná 

práca.  

 

Záver: 

Predložená habilitačná práca svojím vedeckým prínosom významne prispieva k rozvoju teórie 

i praxe podnikania na Slovensku. Práca spĺňa náročné kritéria kladené na habilitačné práce a 

na základe toho  

odporúčam 

ju k obhajobe v rámci habilitačného konania o udelenie titulu docent v odbore 3.3.15 

manažment. 

 

V Bratislave 26. 2. 2015 

                                                                                          prof. Ing. Jozef Papula, PhD. 

                                                                                                        oponent 


