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Úvodom svojho posudku podotýkam, že ani ako otec dvoch medzinárodne úspešných
(netechnických) podnikateľov, ktorí začali podnikať ešte počas svojich vysokoškolských
štúdií, sa necítim byť oprávnený vyjadrovať sa ku 1. kapitole predloženej habilitačnej práce
s názvom „Študenti a podnikanie“, ktoré môže predstavovať hlavný pozitívny prínos tejto
práce.
Môj názor je však silne negatívny, pokiaľ sa týka ďalších kapitol práce. Už pri
pohľade na tabuľku 2.1. na str. 58 možno konštatovať, že porozumenie autorov o štruktúre
slovenských vysokých škôl je veľmi plytké. V použitých dátach je veľmi slabo zastúpené
STU v Bratislave (úbohých 1,2%) a tiež Žilinská univerzita, ktorej zastúpenie je menej než
štvrtinové v porovnaní s SPU v Nitre. Úplne absentujú košické univerzity, vrátanie TU,
s mimoriadne priaznivými predpokladmi pre podnikanie. Úplne absurdne vyznieva zastúpenie
odboru šport (47,1%), čo musí byť dôsledkom nevhodne vysokého zastúpenia škôl, kde sa
príbuzné odbor štúdia vyučujú. Použitie takto nevhodných východiskových údajov sa dá
vysvetliť len nezdravou snahou autorov publikovať za každú cenu v duchu „publish or
perish“. Pri takejto nekvalite východiskových dát sa kvalita výsledkov následných analýz
nedala nijako vylepšiť ani použitím akýchkoľvek štatistických trikov. Kvalita výstupov
analýz zostane tak, či tak úbohá, vrátane pokusov o medzinárodné porovnávanie. Ide skrátka
o unikátnu ilustráciu porekadla „rubbich in, rubbish out“. Nekvalitné

výstupy,

ktorých

neúmerne vysoký počet naznačuje obmedzenú schopnosť autorov sústrediť sa na
najdôležitejšie z nich, nemožno nijako vylepšiť ani početnými brilantnými grafickými

výstupmi. Je na posúdení habilitačnej komisie, či prínos 1. kapitoly práce je dostatočný na jej
uznanie za habilitačnú prácu.
Na druhej strane je PhDr. Marian Holienka, PhD. jeden z veľmi skromného počtu
potenciálnych adeptov na získanie titulu docent medzi pracovníkmi fakulty, ktorí aspoň
formálne spĺňajú stále sa sprísňujúce kritéria pre získanie tohto titulu. Je tiež mimoriadne
aktívny v medzinárodných kontaktoch a je nesporne hlavnou garanciou perspektívy, že sa raz
naša fakulta v oblasti podnikania priblíži ku medzinárodným štandardom.
Je preto najvyšším strategickým záujmom fakulty, aby bol PhDr. Marianovi
Holienkovi, PhD. udelený vedecko-pedagogický titul docent v odbore 3.3.15 manažment.
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