
 

 

 

OPONENTSKÝ POSUDOK INAUGURAČNÉHO SPISU 

doc. Ing. Miloša Hitku, PhD. 

 

Oponent: prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc. 

 

Oponentský posudok bol vypracovaný na základe vymenúvacieho dekrétu dekana 

Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave pána prof. RNDr. Michala 

Greguša, PhD. zo dňa 2. augusta 2019 so súhlasom Vedeckej rady Fakulty managementu UK. 

Je zameraný na posúdenie pedagogickej a vedeckej aktivity uchádzača v kontexte platných 

kritérií pre vymenúvacie konanie na Fakulte managementu Univerzity Komenského v 

Bratislave. 

Doc. Ing. Miloš Hitka, PhD. získal vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (PhD.) v roku 

2000 na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene v odbore Odvetvové a prierezové 

ekonomiky so špecializáciou Ekonomika obchodu a priemyslu. Vedecko-pedagogický titul 

docent mu bol udelený v roku 2009 po úspešnom absolvovaní habilitačného konania na 

Ekonomickej fakulte Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore Ekonomika 

a manažment podnikov.  

V období od roku 1996 pôsobil na pozícii odborného asistenta na Drevárskej fakulte 

Technickej univerzity vo Zvolene. Po získaní titulu docent v roku 2009 pokračuje na danej 

fakulte v pedagogickej činnosti až do súčasnosti. V rámci svojej aktivity na Katedre 

podnikového hospodárstva pedagogicky pôsobí a zabezpečuje pedagogický proces vo forme 

prednášok, cvičení a seminárov. Na bakalárskom stupni štúdia sa jedná o predmety ako Základy 

personálnej práce, Personálne riadenie, Pracovné metódy a techniky alebo Manažment výroby. 

Na inžinierskom stupni zabezpečuje výučbu predmetov ako Rozbory riadenia výrobných 

systémov, Organizácia manažérskej práce a Podnikové riadenie. 

 Výsledky jeho pedagogického pôsobenia dokumentuje vedenie záverečných prác. 

Doteraz pod jeho vedením úspešne obhájilo svoje diplomové práce 109 študentov, na 

bakalárskom stupni úspešne viedol 67 prác. O jeho pedagogickej erudovanosti svedčí aj 

autorstvo viacerých učebníc alebo parciálnych kapitol v učebniciach a 12 skrípt (menovite 

Personálny manažment a Organizácia manažérskej práce), ktoré prestavujú integrálnu súčasť 
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výučbového procesu. Jedná sa napríklad o publikácie ako Rozvoj ľudských zdrojov I, Rozvoj 

ľudských zdrojov II a Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu, ktoré 

sú zakomponované do učebných sylabov viacerých predmetov, na ktorých uchádzač aktívne 

participuje.  

 Jeho publikačná činnosť je naozaj impresívna. Je autorom a spoluautorom 14 

monografií, pričom dve sú vydané v zahraničnom vydavateľstve. Je nutné vyzdvihnúť jeho 

aktivitu v rámci publikovania v časopisoch evidovaných v renomovaných databázach Web of 

Science a Scopus. Dokopy v nich publikoval 37 publikácií, z toho 12 v karentovaných 

časopisoch. V rámci aktivít na medzinárodnom poli ako aktívny participant na 

medzinárodných, ale aj domácich konferenciách je autorom alebo spoluautorom až 108 

vedeckých článkov. Jeho medzinárodnú pôsobnosť signifikantne dokazujú ohlasy/citácie na 

jeho práce. Treba zdôrazniť, že z aktuálne zaregistrovaných 900 ohlasov je 453 evidovaných v 

citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS v domácich a zahraničných 

publikáciách, mnohé z nich sú citáciami v časopisoch z databázy Current Contents Connect 

(Journal of Retailing and Consumer Services IF 2,919, International Journal of Environmental 

Research and Public Health IF 2,145, Sustainability IF 2,075, Agro Food Industry Hi-Tech IF 

0,299, International Journal of Sociology and Social Policy IF 0,94).  

 Doc. Hitka je mimoriadne aktívny vo vedecko-výskumnej činnosti pri riešení projektov, 

pričom do dnešného dňa bol zodpovedným vedúcim alebo spoluriešiteľom viac ako 10 

projektov, v rôznych grantových schémach ako napríklad VEGA, KEGA alebo APVV 

zameraných primárne na riadenie ľudských zdrojov a motiváciu zamestnancov. V súčasnosti je 

zodpovedným riešiteľom projektu VEGA 1/0024/17 Matematický model motivácie. Od roku 

2015 je jeho výskumné zameranie kontinuálne a myšlienkovo ucelené a prepojené, pričom sa 

primárne týka detailnej analýzy motivácie z pohľadu pohlavia, veku, vzdelania, pracovnej 

praxe a pracovného zaradenia zamestnanca. Ďalšou oblasťou, ktorej sa venuje v rámci svojej 

vedecko-výskumnej činnosti, je problematika antropometrie dospelej časti populácie 

Slovenska. S výsledkami takto orientovaných výskumov aktívne vystupoval na viacerých 

zahraničných konferenciách.  

 Jeho aktívnu vedeckú činnosť taktiež podporujú doktorandi z rôznych odborov, pričom 

jeho vedecká orientácia sa prejavuje aj vo vedení študentov 3. stupňa štúdia. Medzi nich patrí 

napríklad Mgr. Jozef Metke, PhD., ktorý svoju dizertačnú prácu s názvom Nové komunikačné 

médiá v marketingovej komunikácii obhájil v roku 2018. Po dizertačnej skúške už má aj Ing. 

Petra Vrbová a Mgr. Andrej Piňák. 



 

 

 Na základe  horeuvedeného zhodnotenia v oblasti pedagogickej, publikačnej aj 

vedecko-výskumnej činnosti konštatujem, že predložený inauguračný spis doc. Ing. Miloša 

Hitku, PhD. spĺňa a v mnohom markantne prevyšuje všetky kritériá Fakulty managementu 

Univerzity Komenského v Bratislave na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-

pedagogického titulu „profesor“. Na základe týchto skutočností odporúčam Vedeckej rade FM 

UK a ďalej Vedeckej rade UK udeliť doc. Ing. Milošovi Hitkovi, PhD. vedecko-pedagogický 

titul profesor (v skratke „prof.“) v študijnom odbore manažment. 

 

V Bratislave 26. septembra 2019        prof. Ing. Ľubica Bajzíková, CSc. 

 


