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Oponentský posudok 
inauguračné (vymenúvacie) konanie 

doc. Ing. Anna Pilková, CSc. MBA 

 

 

Na základe listu dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, zo dňa  

10. 4. 2015 si dovoľujem predložiť nasledovné hodnotenie pedagogickej, publikačnej a 

vedecko-výskumnej pani doc. Ing. Anny Pilkovej, CSc. MBA. Pre potreby hodnotenia som mal 

k dispozícii tieto podklady: 

 Profesijný životopis 

 Zoznam publikačnej činnosti 

 Prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov vo výchovno-vzdelávacej práci 

 Vlastná vedecká škola 

 Doplňujúce informácie k inauguračnému konaniu 

 Kritériá Fakulty managementu UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu „prof“. 

 

KRITÉRIUM 1: HODNOTENIE PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI A DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 
 

Doc. Ing. Anna Pillková, CSc. MBA (ďalej len „inaugurantka“) je vysokoškolskou pedagogičkou 

od 1. 9. 2009 a v súčasnosti je vedúcou Katedry stratégie a plánovania. V pedagogickej oblasti 

sa pohybuje v rámci predmetov študijného odboru 3.3.15 Manažment a to na všetkých troch 

stupňoch štúdia. Súčasťou jej práce je aj vedenie záverečných (kvalifikačných) prác a realizácia 

oponentských konaní na tieto práce. Z hľadiska predmetovej participácie treba vyzdvihnúť 

pôsobenie inaugurantky v týchto predmetoch: Podnikanie, Rozvoj podnikateľských zručností 

v medzigeneračných tímoch, Hodnotový manažment, Manažment rizík 1 a Manažment rizík 2.  

 
Svoje pedagogické zručnosti nadobudla a rozvíjala inaugurantka v rokoch 1978-1994, počas 

pôsobenia na Fakulte ekonomiky a riadenia výrobných odvetví Vysokej školy ekonomickej 

v Bratislave, kde pôsobila ako asistentka, odborná asistentka a docentka, pričom ťažiskom jej 

pedagogickej práce boli predmety: Podniková ekonómia, Riadenie, Organizácia a riadenie 

výroby, Plánovanie priemyselných podnikov, Prognózy a plánovanie priemyselných podnikov, 

Modelovanie ekonomických procesov. V období po prechode Slovenska na trhový 

mechanizmus venovala pozornosť predmetom: Modelovanie ekonomických procesov, 

Manažérske plánovanie, Firemné plánovanie. Ako externá spolupracovníčka FPM EU 

v Bratislave (predtým FERVO VŠE v Bratislave) participovala na predmete Akvizície a fúzie. 

Svoje pedagogické majstrovstvo následne pretavila do pôsobenia v hospodárskej praxi, aby 

v septembri r. 2009 sa opätovne vrátila na vysokoškolskú pôdu a odovzdávala svoje bohaté 

skúsenosti generácii začínajúcich ekonómov a manažérov. 
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Okrem priamej zapojenosti inaugurantky do pedagogického procesu treba vyzdvihnúť aj jej 

pôsobenie v rôznych fakultných a univerzitných komisiách, kde dochádzalo k realizácii štátnych 

skúšok, obhajob záverečných prác a vedeniu oponentských konaní. Z tohto hľadiska možno 

konštatovať, že inaugurantka je komplexnou osobnosťou a svojou prácou jednoznačne 

potvrdzuje, že učiteľstvo a učenie patria k jej poslaniu. Dôkazom sú jej kontakty s absolventmi 

(bývalými študentmi), kolegami na FPM EU v Bratislave, ako aj ďalšími inštitúciami, s ktorými 

počas svojho profesionálneho života intenzívne spolupracuje. 

 

KRITÉRIUM 2: HODNOTENIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI A DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 
 

Inaugurantka potvrdzuje svoje kvality nielen v pedagogickej činnosti, ale i v rámci publikačnej 

činnosti, kde má v súčasnosti registrovaných 87 výstupov, z ktorých by som vyzdvihol hlavne 

publikácie reprezentujúce každého potenciálneho profesor – a to je vedecká publikovateľnosť: 

 vedecké monografie v zahraničných vydavateľstvách (vrátane kapitol) – 4 výstupy, 

 vedecké monografie v domácich vydavateľstvách (vrátane kapitol) – 1 výstup, 

 vedecké práce v domáci a zahraničných časopisoch – 31 výstupov, 

 domáce a zahraničné vedecké konferencie – 8 výstupov. 

Štruktúru publikačných výstupov dotvárajú texty, ktoré majú primárne určenie pre 

pedagogický proces, a to: vysokoškolské učebnice (4 výstupy), skriptá a učebné texty (10 

výstupov). 

 
Z hľadiska hodnotenia publikačnej činnosti inaugurantky treba vyzdvihnúť početnosť jej 

citačných ohlasov – celkový počet 80, z toho 37 je v domáci registrovaných a v zahraničných 

databázach. Uvedená skutočnosť svedčí o uznaní publikačných výstupov inaugurantky zo 

strany vedeckej komunity. 

 
Možno konštatovať, že inaugurantka napĺňa kritériá vymenúvacieho konania na profesora 

a vďaka svojej jazykovej kompetencii je zárukou ďalšieho napredovania vedeckého bádania 

študijného odboru a obohatením kolektívu tvorivých pracovníkov Fakulty managementu UK 

v Bratislave. 

 

KRITÉRIUM 3: HODNOTENIE VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI A DOSIAHNUTÉ 
VÝSLEDKY 
 

Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti inaugurantky vychádza z posúdenia jej grantovej 

úspešnosti, ako aj vedenia záverečných prác najvyššieho stupňa vysokoškolského vzdelávania. 

Práve v tejto oblasti treba vyzdvihnúť aktivitu inaugurantky na poli vedenia úspešných 

doktorandov, kde sú ťažiskové témy smerované do oblasti: 

 podnikového plánovania, 

 strategického controllingu a strategického riadenia, 

 podnikateľský rizík, 

 bankového podnikania. 
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Ide o štyri ťažiskové oblasti, v ktorých inaugurantka rozvíjala a rozvíja svoje vedecké 

majstrovstvo, pričom vytvára tým predpoklady pre založenie vlastných vedeckých škôl: 

 jednak Školy podnikania a riadenia podnikov na Slovensku a 

 jednak Školy strategického riadenia finančných inštitúcií.  

V obidvoch prípadoch ide o, na prvý pohľad, príbuzné školy, avšak pri zohľadnení špecifík 

podnikania, veľmi rýchlo možno konštatovať komplexnosť a komplikovanosť princípov 

strategického riadenia. Na druhej strane, čo je ďalším potvrdzujúcim argumentom, v prospech 

inaugurantky, pôsobením v bankovej praxi dokázala verifikovať teoretické prístupy a vytvoriť 

tak určitý katalyzátor aplikovateľnosti teórie v praxi. Inauguračným konaním sa de facto spúšťa 

reverzný mechanizmus, keď inaugurantka svojou témou prednášky poukazuje na transfer 

poznatkov  z praxe do teórie, čím dochádza k identifikácii ďalších polí vedeckého bádania. 

 
Z hľadiska grantovej práce treba vyzdvihnúť aktivitu inaugurantky v oblasti získavania 

domácich (2 úspešne ukončené projekty VEGA) a zahraničných grantových projektov, 

zapojenosť do konzorcií a hodnotiacich panelov, čím inaugurantka získava cenné poznatky 

nielen pre potreby vlastného vedeckého bádania, ale prináša aj témy, aplikovateľné 

v záverečných prácach všetkých stupňoch štúdia. Súčasne treba vysoko vyzdvihnúť vedeckú 

a publikačnú aktivitu inaugurantky počas jej pôsobenia na FERVO VŠE v Bratislave v rokoch 

1978-1994. 

 
Neoddeliteľnou súčasťou uznania vedeckej práce je členstvo inaugurantky vo vedeckých, 

odborných a profesijných spoločnostiach: 

 členka Vedeckej rady PHF VŠE v Prahe, 

 členka Academy of Management (USA), 

 členka expertnej skupiny pre podnikanie pri OECD a EK v Bruseli, 

 členka Editorial Board The Journal of Global Entrepreneurship Research, 

 členka Editorial Board Entrepreneurial Business and Economic Review, 

 členka pracovnej skupiny pre tvorbu koncepcie start-up-ov na Slovensku MF SR, 

 členka dozornej rady Slovenská záručná a rozvojová banka, 

 čestná predsedníčka Centrum pre hospodársky rozvoj. 

 

CELKOVÉ HODNOTENIE  
 

Na základe posúdenia predložených dokumentov a komplexného zhodnotenia pedagogickej, 

publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti pani doc. Ing. Anny Pilkovej, CSc. MBA možno 

konštatovať, že inaugurantka spĺňa všetky kritéria pre vymenúvacie konanie na profesora 

v študijnom odbore 3.3.15 Manažment. Vysoká odborná erudovanosť, pedagogické 

majstrovstvo, uznanie zo strany hospodárskej praxe a ľudské vlastnosti pani doc. Ing. Anny 

Pilkovej, CSc. MBA jednoznačne potvrdzujú, že je skúseným vysokoškolským akademickým 

pracovníkom s preukázateľnými a nespochybniteľnými výsledkami. 
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Na základe tohto oponentského posudku  
 

odporúčam menovať 
doc. Ing. Annu Pilkovú, CSc. MBA 

 
profesorkou v študijnom odbore 3.3.15 Manažment. 

 

V Bratislave 16. apríla 2015 prof. Ing. Peter Markovič, PhD. 
 


