
Oponentský posudok 

 

vo vymenúvacom konaní pre získanie vedecko-pedagogického titulu profesor 

v odbore manažment  

uchádzačky doc. Dr.Techn. Dipl.Ing. Natalie Kryvinskej 

Na základe uznesenia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu zo dňa 7. júna 2018 som bol vymenovaný za oponenta vo vymenúvacom konaní 

za profesorku doc. Ing. Natálie Kryvinskej, PhD., v odbore manažment. Na základe tohto 

vymenovania predkladám nasledujúci posudok:  

 

Uchádzačka o získanie vedecko-pedagogického titulu profesorka od roku 2000 prakticky 

nepretržite pôsobí na Univerzite vo Viedni. S Fakultou managementu UK spolupracuje 

intenzívne už od roku 2013 a od roku 2015 už pôsobí ako docentka na Katedre informačných 

systémov. Okrem toho minulý akademický rok prednášala aj na Technickej univerzite v Lodži. 

Na FMUK vyučuje v anglickom jazyku predmety ako: Manažment informačných systémov, 

Podnikové informačné systémy, E-service manažment, Výskumné metódy v IT, Cloud 

Computing a Metodológia vedeckej práce a písanie článkov. 

Doc. Kryvinska taktiež viedla počas svojej pedagogickej činnosti úspešne bakalárske a 

diplomové práce. V rámci doktorandského štúdia bola na FMUK školiteľkou  úspešne 

ukončenej doktorandky, jedna  doktorandka je po absolvovaní dizertačnej skúšky a jeden 

doktorand je pred dizertačnou skúškou.  

K pedagogickej činnosti možno konštatovať, že doc. Kryvinska prispieva svojimi teoretickými 

vedomosťami a praktickými skúsenosťami k vysokej kvalite pedagogického procesu, a to na 

jednej strane umením zaujať študentov v rámci prednášok a cvičení a na druhej strane, 

dôkladnou prípravou odborných materiálov, skrípt a vysokoškolských učebníc. Študentov 

systematicky vedie k vedecko-výskumnej práci už počas bakalárskeho i magisterského štúdia. 

 

Doc. Kryvinska má veľmi významnú a kvalitnú i vedecko-výskumnú činnosť. Uvediem len 

sumarizáciu je vedecko-výskumnej činnosti, tak ako je dokladovaná publikačnou činnosťou. 

Celkovo v našom univerzitnom systéme bolo k máju 2018 evidovaných 119 publikácií, z toho 

3 vedecké monografie a jedna učebnica, 3 publikácie v karentovaných časopisoch, sedem 

v časopisoch  indexovaných vo WoSe alebo SCOPUSe (z toho štyri publikácie sú v časopisoch 

s impakt faktorom) a trinásť v iných zahraničných časopisoch a 272 ohlasov registrovaných 

v citačných indexoch. Asi je tiež zaujímavý fakt , ze Google Scholar registruje k dnešnému dňu 

1019 citácií (od roku 2013 795 citácií) a uvádza h-index 19 (od roku 2013 16) a i-10 index 41 

(od roku 2013 28). 

 

Zhodnotenie kritérií pre pedagogickú prax podľa čl. 5 Kritérií Fakulty managementu Univerzity 

Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu 

„docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profesor“ schválených vo Vedeckej rade Univerzity 

Komenského v Bratislave 3.marca 2014: Uchádzačka  o získanie vedecko-pedagogického titulu 

profesor kritériá pre pedagogickú prax spĺňa. 



Zhodnotenie kritérií pre vedeckú školu podľa čl. 9 Kritérií Fakulty managementu Univerzity 

Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu 

„docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profesor“ schválených vo Vedeckej rade Univerzity 

Komenského v Bratislave 3.marca 2014: Uchádzačka o získanie vedecko-pedagogického titulu 

profesor kritériá pre vedeckú školu spĺňa. Vzhľadom na jej praktické skúsenosti a hodnotné 

výstupy v rámci vedeckej činnosti, je predpoklad vysokokvalitnej výchovy študentov v treťom 

stupni vysokoškolského štúdia. 

Zhodnotenie kritérií pre dokladovanie vedeckej produktivity podľa čl. 6, pre publikačnú činnosť 

podľa čl.7, i podľa ohlasov na publikačnú činnosť podľa čl. 8 Kritérií Fakulty managementu 

Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-

pedagogického titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profesor“ schválených vo 

Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave 3.marca 2014: Uchádzačka  o získanie 

vedecko-pedagogického titulu profesor uvedené kritériá spĺňa. 

Zhodnotenie kvality vedeckého výskumu a odborného profilu uchádzačky: Z inauguračného 

spisu, i z mojich vlastných skúseností ako vedúceho katedry na ktorej pôsobí, vyplýva, že 

uchádzačka je po odbornej stránke vyprofilovanou osobnosťou, ktorá dáva záruku toho, že i v 

budúcnosti bude patriť medzi popredné osobnosti vo vedecko-výskumnej komunite a prínosom 

najmä v odbore manažment. Svedčí o tom nielen prehľad doterajších zamestnaní a aktivít, ktoré 

jej umožnili a stále umožňujú zostať v kontakte s manažérskou praxou, ale aj skutočnosť, že 

neustále udržuje a rozvíja kontakty so špičkovými vedcami v zahraničí. Osobne sa mi páči, že 

po odbornej stránke sa sústreďuje na najnovšie problémy ktoré riešia firmy v súčasnom 

globálnom dynamickom konkurenčnom prostredí, a ktoré sú v centre záujmu aj na špičkových 

zahraničných univerzitách. Je pracovitá, skromná, odborne a argumentačne vyzretá osobnosť. 

Okrem toho dokáže plnohodnotne vedecké výsledky premietnuť do praktických výstupov, 

všeobecne zrozumiteľných a podnetných pre manažérsku prax.  

 

Záver: Na základe posúdenia doložených podkladov, z osobných dlhoročných kontaktov a 

spolupráce a samozrejme i z celkového zhodnotenia pedagogickej, vedecko-výskumnej a 

publikačnej činnosti doc. Ing Natálie Kryvinskej, PhD., odporúčam, aby Vedecká rada Fakulty 

managementu Univerzity Komenského v Bratislave a následne potom i Vedecká rada 

Univerzity Komenského schválila návrh na jej vymenovanie za profesorku v odbore 

manažment.  

 

 

 

 

...................................................... 

 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave 

 

 

 

V Bratislave, 1. júla 2018 


