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Oponentský posudok 

vo vymenúvacom konaní pre získanie vedecko-pedagogického titulu profesor 

v odbore manažment 

uchádzačky doc. Ing. Jany Kajanovej, PhD.  

Rozhodnutím predsedu Vedeckej rady Fakulty managementu Univerzity Komenského v 

Bratislave prof. RNDr. Jozefa Komorníka, DrSc.. som bol vymenovaný za oponenta vo 

vymenúvacom konaní doc. Ing. Jany Kajanovej, PhD. v odbore 3. 3.15 manažment. 

K žiadosti o vypracovanie posudku mi tiež bola zaslaná príslušná dokumentácia 

obsahujúca všetky potrebné podklady v zmysle príslušnej legislatívy o priebehu 

vymenúvacieho konania za profesorku. Hodnotenie práce doc. Ing. Jany Kajanovej, 

PhD vychádza z preštudovania predloženej dokumentácie, ako aj jej prác s ktorými som 

sa často stretával na vedeckých podujatiach organizovaných na fakulte, na vedeckých 

konferenciách doma i v zahraničí a aj z osobných rozhovorov a diskusií. 

Vedeckú a odbornú činnosť doc. Ing. Jany Kajanovej, PhD charakterizuje veľký počet 

vedeckých aktivít, ale aj rozsah jej organizačných aktivít v oblasti vedeckých seminárov 

a konferencií. V rámci riešenia vedeckých úloh sa venovala najmä otázkam 

komplexného a systémového spracovania problematiky majetkovej a kapitálovej 

štruktúry, tematikou nákladov, ako napríklad vývojom a vnímaním nákladov v 

podnikovej sfére. Jej vedeckovýskumné aktivity vyústili v rozsiahlej publikačnej činnosti. 

Vedecké práce doc. Ing. Jany Kajanovej, PhD sú pôvodné, originálne a prinášajú 

celkom nové a zaujímavé poznatky. 

S pozitívnym ohlasom sa stretávajú taktiež jej aktivity súvisiace s organizovaním 

vedeckých podujatí, ako sú vedecké prednášky, semináre a konferencie. Sústavne sa 

najmä v rámci projektov, ktorých je riešiteľka podieľa na organizovaní vedeckých 

podujatí ktoré už tradične každoročne organizuje na pracovisku na ktorom pôsobí. 

Aktívnou účasťou na významných vedeckých podujatiach doc. Kajanová prezentovala 

výsledky vlastnej vedeckovýskumnej práce, ale tiež zaujala mnohokrát odborné 

stanoviská k aktuálnym problémom ekonomiky podniku. 

Doc. Kajanová sa stala uznávanou vedeckou osobnosťou najmä domácimi a 

zahraničnými vedecko-publikačnými aktivitami. Medzi publikované práce patria práce 

kvalifikačne najnáročnejšie, osobitne vedecké monografie resp. kapitoly vo vedeckých 

monografiách, vedecké state v zahraničných a domácich recenzovaných periodikách, 

vysokoškolské učebnice, študijné texty a množstvo ďalších vedeckých článkov. 

Napríklad čo sa týka zahraničných vedeckých monografií môžem spomenúť Hodnotenie 

majetkovej a kapitálovej štruktúry. Praha: Wolters Kluwer  alebo Costs under the 

pressure of globalization. Praha: Wolters Kluwer , prípadne Náklady a ceny. Bratislava: 



Iris. Spomenuté práce majú vysokú vedeckú úroveň. O vysokej kvalite publikácií 

svedčia aj ohlasy a recenzie. 

Osobnosť doc. Kajanovej ako kvalifikovanej vedecko-pedagogickej pracovníčky 

charakterizuje aj jej vedecko-výchovné pôsobenie. Aktívne sa podieľa na vedení 

záverečných prác najmä dizertačných, rigoróznych a diplomových, ale aj prác v rámci 

bakalárskeho štúdia. Za posledné roky úspešne vyškolila sedem doktorandov (v 

súčasnosti vedie päť doktorandov z toho štyria sú po dizertačne skúške) a úspešne 

viedla aj množstvo diplomových prác. 

Doc. Kajanová sa systematicky venuje aj vedecko-organizačnej práci, najmä ako 

organizátorka podujatia Horizonty podnikateľského prostredia, ktoré sa vždy stretávajú 

s veľkým ohlasom u odbornej verejnosti u nás aj v zahraničí. 

Doc Kajanová pôsobí ako vysokoškolský učiteľ už takmer dvadsať jedna rokov. V rámci 

pedagogickej činnosti zabezpečovala a zabezpečuje: prednášky na všetkých troch 

stupňoch vysokoškolského vzdelávania (1. stupeň – bakalárske štúdium, 2. stupeň – 

inžinierske / magisterské štúdium, 3. stupeň – doktorandské štúdium), viedla a vedie 

cvičenia, semináre na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. K ďalším 

pedagogickým činnostiam patrí: vedenie a oponovanie bakalárskych a diplomových 

prác, vedenie a oponovanie rigoróznych a dizertačných prác, spolupráca s 

Paneurópskou vysokou školou v Bratislave, lektorská činnosť na Expertíznom a 

edukačnom inštitúte v Bratislave 

Celkový prehľad vedeckovýskumnej, publikačnej, vedecko-výchovnej a organizačnej 

práce ako aj ďalších vedeckých a pedagogických aktivít doc. Ing. Jany Kajanovej, PhD. 

potvrdzuje, že sa stala významnou vedecko-pedagogickou osobnosťou. Svojou 

dlhoročnou prácou preukázala že vo svojom vedeckom a pedagogickom raste 

postupovala systematicky, že cieľavedome rozvíjala svoje vedomosti a schopnosti a že 

významne obohatila novými vedeckým poznatkami vedný odbor manažment. 

Podľa môjho názoru Doc Kajanová splnila všetky požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. 

Záver: Z osobných dlhoročných kontaktov a spolupráce a samozrejme i z celkového 

zhodnotenia pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti doc. Ing. Jany 

Kajanovej, 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.  

V Bratislave dňa 28.02.2019 

 

 

Prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 


