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                                                    O P O N E N T S K Ý   P O S U D O K 

inauguračného spisu na prípravu inauguračného konania o udelenie titulu profesor doc. Ing. Miloša 
Hitku, PhD., pedagogického pracovníka DF TU vo Zvolene, v odbore 3.3.15. manažment    

 

1. Všeobecná charakteristika 

V súlade s § 76 ods. 10 Zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a podľa § 1, ods. 8 Vyhlášky 
MŠ SR č. 6/2005 Z.Z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor a Zásad habilitačného konania o udelenie titulu 
docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského k citovanej vyhláške 
MŠ SR, som bola so súhlasom Vedeckej rady FM UK dekanom FM UK menovaná za oponentku 
inauguračného spisu na prípravu inauguračného konania o udelenie titulu profesor doc. Ing. 
Miloša Hitku, PhD., pedagogického pracovníka DF TU vo Zvolene, v odbore 3.3.15. manažment.   

Na posúdenie mi boli predložené tieto dokumenty, ktoré charakterizujú vedeckú, publikačnú, 
pedagogickú a ďalšiu činnosť doc. Ing. Miloša Hitku, PhD.: 

- Životopis uchádzača 
- Doklady o vlastnej vedeckej škole 
- Prehľad publikačnej činnosti vrátane citácií/ohlasov 
- Charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov 
- Zoznam riešených projektov a grantov 
- Prehľad pedagogickej činnosti 
- Kritériá Fakulty managementu UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-

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

               Doc. Ing. Miloš Hitka, PhD., narodený 13. 12. 1966 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg od roku 
1996 na Technickej univerzite vo Zvolene, Drevárska fakulta. V roku 2000 získal v odbore 
„odvetvové a prierezové ekonomiky“ titul PhD. Vedecko-pedagogický titul docent získal v roku 
2009 v odbore 3.3.16. ekonomika a manažment podnikov na Ekonomickej fakulte UMB 
v Banskej Bystrici. Jeho doterajšie pôsobenie a ďalšia odborná činnosť  sa spája s univerzitným 
prostredím nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.   

2. Hodnotenie publikačnej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti uchádzača 

Doc. Ing. Miloš Hitka, PhD. patrí k uznávaným odborníkom najmä v oblasti riadenia ľudských 
zdrojov s dôrazom na motiváciu a motivačné programy zamestnancov, o čom svedčí aj jeho 
bohatá publikačná činnosť. 

Celková publikačná činnosť doc. Ing. Miloša Hitku, PhD. obsahuje 299 titulov rôznych 
kategórií. Z hľadiska plnenia minimálnych kritérií pre získanie vedecko-pedagogického titulu 
„profesor“ na FM UK v Bratislave konštatujem, že tieto vysoko prekračuje. Dokladujú to  najmä 
tieto skutočnosti: doc. Hitka má 3 vysokoškolské učebnice a 2 kapitoly vo vysokoškolských 
učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách, 12 skrípt a učebných textov, 2 vedecké 
monografie vydané v zahraničných a 12 vedeckých monografií vydaných v domácich 



vydavateľstvách, 22 vedeckých prác v zahraničných a 3 vedecké práce v domácich časopisoch 
registrovaných v databázach WoS alebo Scopus a 12 vedeckých prác publikovaných 
v zahraničných karentovaných časopisoch. Početné a významné sú i jeho vedecké práce 
v zahraničných (13) a domácich (10) recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách, ako 
aj publikované príspevky na zahraničných (35) a domácich (50) vedeckých konferenciách.  

Na svoje publikované vedecké práce doc. Ing. Miloš Hitka, PhD. eviduje 321 zahraničných a 51 
domácich citácií registrovaných v databázach CCC, WoS a Scopus. Nielen početnosťou, ale 
najmä významom a prínosom pre rozvoj vedy a tvorbu nových poznatkov  patrí publikačná 
činnosť doc. Hitku k výnimočným.   

Vedecko-výskumnú činnosť doc. Ing. Miloša Hitku, PhD. možno hodnotiť podobne ako jeho 
publikačnú činnosť vysoko pozitívne. Kontinuálne sa venuje problematike riadenia ľudských 
zdrojov, bol spoluriešiteľom, resp. zástupcom zodpovedného riešiteľa viac ako desiatky 
projektov VEGA so zameraním na motiváciu zamestnancov. Výsledky výskumných  projektov 
publikoval v podobe mnohých vedeckých prác v časopisoch registrovaných v databázach CCC, 
WoS a SCOPUS. Okrem projektov VEGA bol zapojený aj do ďalších grantových schém ako je 
napríklad KEGA. V súčasnosti pôsobí v pozícii vedúceho riešiteľa projektu VEGA 1/0024/17 
Matematický model motivácie a projektu APVV, zameraného na antropometrickú databázu 
slovenskej populácie a jej aktualizáciu. Okrem výskumných projektov bol doc. Hitka v rokoch 
1997 – 2000 aktívne zapojený aj do iných projektov s výraznou aplikáciou výskumu do 
podnikovej praxe. Vedecko-výskumná orientácia doc. Ing. Miloša Hitku, PhD. úzko súvisí 
s odborom manažment, ktorý rozvíja v oblastiach procesov rozhodovania, modelovania 
motivácie ľudského potenciálu, ale aj v otázkach reštrukturalizácie podnikovej sféry a hľadania 
moderných metód riadenia podnikov s dôrazom na malé a stredné podniky a drevospracujúci 
priemysel. Skutočnosť, že doc. Ing. Miloš Hitka, PhD. dosahoval vo výskume originálne výsledky 
potvrdzuje i fakt, že mal viaceré vyžiadané prednášky na univerzitách v SR a v ČR a v rámci 
programov ERASMUS absolvoval celkom 11 prednáškových pobytov.         

Pedagogická činnosť doc. Ing. Miloša Hitku, PhD. sa viaže na tvorbu, rozvoj a výučbu disciplín 
vyučovaných na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia. Vedie prednášky a cvičenia 
z predmetov ako sú personálny manažment, základy personálnej práce, organizácia 
manažérskej práce, manažment výroby a podnikové riadenie. Od začiatku svojho pôsobenia 
na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene participoval na ďalších predmetoch, ktoré prebudoval 
alebo aj novozaviedol do výučby. Snáď najvýraznejší osobný podiel doc. Hitku je zrejmý 
v zavedení predmetu Ergonómia, čo je aj jedným z výsledkov výskumných projektov.  

Prirodzenou súčasťou pedagogickej činnosti je vedenie bakalárskych a diplomových prác, 
pričom treba zvýrazniť skutočnosť, že doteraz doc. Hitka viedol celkom 109 diplomových a 67 
bakalárskych prác, ktoré boli pod jeho vedením úspešne obhájené. Rovnako pozitívne 
hodnotím aktívne vedenie 16 prác študentov v rámci ich samostatnej odbornej a vedeckej 
činnosti. Všetky práce majú výrazný aplikačný charakter, čím sa umocňuje praktický zmysel 
poznatkovej bázy u mladej generácie.  

 Zdokonaľovanie výučby jednotlivých disciplín priebežne posilňuje tvorbou učebníc, učebných 
textov a pomôcok, ktoré sú využívané aj na iných vysokých školách v SR.  

V oblasti doktorandského štúdia je alebo bol školiteľom šiestich doktorandov, z nich štyria 
úspešne obhájili dizertačnú prácu a ukončili doktorandské štúdium a dvaja sú po dizertačnej 
skúške. V odbore 3.3.15. manažment má doc. Hitka jedného ukončeného doktoranda a dvoch 
po dizertačnej skúške, čím spĺňa kritériá FM UK v Bratislave.   



Doc. Hitka prenáša do pedagogickej činnosti najnovšie poznatky súčasnej teórie i praxe 
manažmentu, obohacuje výučbu o vlastné výsledky výskumu a vedie študentov k tvorivosti 
a samostatnosti. Jeho pedagogické schopnosti, prístup a metódy uplatňované na prednáškach 
a cvičeniach sa zhodnocujú v záujme študentov o vedenie záverečných prác, ale aj v odborných 
prednáškach doc. Hitku na iných univerzitách.   

3. Celkové hodnotenie 

Na základe posúdenia predložených materiálov a zhodnotenia plnenia kritérií súvisiacich 
s vymenúvacím konaním za profesora v odbore 3.3.15. manažment konštatujem, že: 

- Výsledky v publikačnej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti zodpovedajú  
požiadavkám, kladeným na menovanie za profesora v príslušnom odbore  

- Na publikácie existujú významné zahraničné a domáce ohlasy v indexovaných databázach    
- Úroveň pedagogickej činnosti uchádzača potvrdzuje okrem iného vybudovanie resp. 

prebudovanie viacerých disciplín/predmetov v odbore, vedenie a oponovanie 
diplomových a bakalárskych prác, ako aj vedenie doktorandov v pozícii školiteľa  

- Uchádzač významne prispel k rozvoju teórie riadenia ľudských zdrojov najmä z pohľadu 
motivačných faktorov a celkového mechanizmu motivácie zamestnancov  

- Uchádzač je uznávanou osobnosťou, čo potvrdzuje aj jeho expertná spolupráca s praxou, 
uskutočnené prednášky na pozvanie, pedagogické a výskumné pobyty na domácich a 
zahraničných univerzitách a ďalšie aktivity a činnosti, ktorými prezentuje moderné trendy 
v manažmente s dôrazom na riadenie ľudských zdrojov.  

 

4. Záver 

Z vyššie uvedeného hodnotenia a posúdenia úrovne jednotlivých činností doc. Ing. Miloša 
Hitku, PhD. vyplýva, že menovaný uchádzač splnil vo vymenúvacom procese všetky 
požadované kritériá, je uznávanou osobnosťou doma i v zahraničí, čo predstavuje garancie pre 
jeho erudované pôsobenie ako vysokoškolského profesora. 

 

Odporúčam komisii pre vymenúvacie konanie, aby predložila vedeckej rade Fakulty 
managementu Univerzity Komenského v Bratislave návrh s odporúčaním vymenovať doc. Ing. 
Miloša Hitku, PhD. za profesora v odbore 3.3.15. manažment. 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 20. 09. 2019 

  

                        

  

 


