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Stanovisko inauguračnej komisie 

o splnení kritérií pre vymenovanie za profesora v odbore 3.3.15. manažment 

uchádzačky doc. Mgr. Anny Lašákovej, PhD. 

 

Na základe Žiadosti o začatie inauguračného konania (ďalej len „žiadosť“) doc. Mgr. 

Anny Lašákovej, PhD., prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., predseda Vedeckej rady Fakulty 

managementu Univerzity Komenského v Bratislave, vymenoval dňa 21. 02. 2019 inauguračnú 

komisiu na prípravu vymenúvacieho konania uchádzačky o titul profesor v odbore 3.3.15. 

manažment.  

Vymenovanie komisie je v súlade s § 76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“) a podľa § 1 ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent alebo profesor (ďalej len 

„vyhláška“) a Zásad habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania 

za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave (ďalej len „zásady“) k vyhláške  

a so súhlasom Vedeckej rady Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. 

Komisia pracovala v zložení: 

 

predseda komisie:   

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.,   Univerzita Komenského v Bratislave 

členovia:    

prof. Ing. Dušan Baran, PhD.    Slovenská technická univerzita v Bratislave 

prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc., VŠB  Technická univerzita Ostrava, ČR 

prof. Ing. Róbert Štefko, PhD.,   Prešovská univerzita v Prešove 

 

Zasadnutie inauguračnej komisie sa uskutočnilo dňa 14. 03. 2019 a zúčastnili sa ho 

všetci členovia. Inauguračná komisia preskúmala podľa 1 ods. 15 vyhlášky splnenie kritérií 

platných na FM UK na vymenúvacie konanie za profesora v odbore 3.3.15. manažment a na 

základe toho dospela k nasledujúcim výsledkom: 

Kritérium na vymenúvacie konanie za profesora 

doc. Lašáková 

Minimálna 

požiadavka 

Plnenie 

Pedagogická prax v rokoch 10 12 

Kontaktná výučba docenta 3 5 

Publikačná činnosť: 

a) Vysokoškolské učebnice/ alternuje skriptá, učebné 

texty 

 

1/2  
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b) Pôvodné vedecké publikácie, z toho: 

- v kategórii A 

- príspevky v časopisoch s IF väčším alebo rovným 

ako 0,25 

55 

6 

2 

62 

9 

5 

Ohlasy/ citácie na publikačnú činnosť 

- z toho WoS, SCOPUS 

30 

10 

142 

50 

 

O vedeckej erudovanosti doc. Lašákovej svedčí jej bohatá publikačná činnosť. Je 

autorkou, resp. spoluautorkou celkom 75 vedeckých a odborných publikácii. Jej práce 

vychádzajú v renomovaných vedeckých časopisoch, napr. Ekonomický časopis (SAV), 

Journal for East European Management Studies (Nomos), International Journal of Educational 

Development (Elsevier), Periodica Polytechnica Social and Management Sciences (Budapest 

University of Technology and Economics), Journal of Business Ethics (Springer), European 

Journal of International Management (Inderscience UK), Journal of Management 

Development (Emerald) a i. Je spoluautorkou troch VŠ učebníc a viacerých vedeckých 

monografií. Na svoje práce zaznamenala 142 ohlasov, z toho 90 je v zahraničných 

publikáciách. Jej medzinárodný ohlas dokumentujú aj vyžiadané prednášky v zahraničí, 

výučba na zahraničných univerzitách, účasť v redakčných radách medzinárodných vedeckých 

časopisov, členstvo vo vedeckých výboroch zahraničných konferencií a rozsiahla 

recenzentská práca pre zahraničné vedecké časopisy. Na fakulte pôsobí od roku 2007 do 

súčasnosti, pričom v rámci svojej pedagogickej činnosti zabezpečuje viaceré povinné a 

výberové predmety v rámci denného a externého štúdia v študijnom odbore manažment.  

Po preverení požadovaných podkladov, v súlade s čl. 1, ods. 1 a 2 zásad k vyhláške, 

dospela inauguračná komisia k záveru, že uchádzačka spĺňa kritériá FM UK pre vymenovanie 

za profesora. Hodnovernosť podkladov si inauguračná komisia overila fyzickou kontrolou 

publikácií uvedených v publikačnej činnosti a štatistike ohlasov. Jej kategorizácia sa uvádza  

v súlade so zákonom. 

Pedagogicky pôsobila doteraz v 13 predmetoch, z toho je 5 povinných, 4 sú 

vyučované v anglickom jazyku, 3 obsahovo pripravila podľa vlastnej koncepcie, kde 

vychádzala najmä zo zamerania svojej výskumnej činnosti. V súčasnosti pôsobí v 6 

predmetoch. 

Vyučované predmety boli tak širšieho manažérskeho zamerania (napr. základy 

manažmentu, podnikanie v Európe, manažment v globálnom prostredí), ako aj užšie 

profilované na problémy manažmentu ľudských zdrojov (napr. organizačné správanie, 

vedenie ľudí, podnikateľská etika, základy personálneho manažmentu). V rámci pedagogickej 

činnosti viedla tiež záverečné práce na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia (celkovo 

bolo úspešne obhájených 178 záverečných prác vedených doc. Lašákovou). Za vedenie 
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záverečných prác bola ocenená viacerými formami zo strany vysokej školy, ako aj zo strany 

hospodárskej praxe. 

Doc. Lašáková sa výrazne podieľala na tvorbe učebníc a iných učebných textov pre 

vyučované predmety. Zvlášť vysokú odbornosť majú napr. ňou vypracované prípadové štúdie 

zo slovenského podnikateľského prostredia.  

Pedagogicky pôsobila tiež na viacerých vysokých školách v zahraničí – Česká 

republika, Poľsko, Rumunsko, Nemecko.  

Vedeckú školu uchádzačky dokumentuje skutočnosť, že pod jej vedením úspešne 

ukončila doktorandské štúdium jedna doktorandka a v súčasnosti je školiteľkou piatich 

doktorandov, z toho dvaja už absolvovali dizertačnú skúšku. 

Na posúdenie celkového profilu uchádzačky je okrem jej pedagogickej a vedecko 

výskumnej činnosti potrebné stručne charakterizovať aj jej ďalšie aktivity na fakulte. Je 

členkou akademického senátu fakulty, členkou jej vedeckej rady a aktívne pôsobí v 

redakčných radách viacerých odborných časopisov doma i v zahraničí. 

 

Záver: 

Na základe uvedených skutočností inauguračná komisia navrhuje, aby doc. Mgr. 

Anna Lašáková, PhD. predniesla inauguračnú prednášku na tému: „Kritická analýza 

vedenia ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí v období 2008 – 2018“. 

 

Zdôvodnenie stanoviska: 

Inauguračná komisia postupovala podľa čl. 18, ods.1 zásad k vyhláške takto: 

1. Inauguračná komisia predkladá svoj návrh na základe podkladov tvoriacich súčasť 

žiadosti uchádzačky o začatie inauguračného konania zo dňa 29.01.2019, ktoré boli 

preverené podľa čl. 1, ods. 2 príslušných zásad k citovanej vyhláške: 

a) profesijný životopis,  

b) osvedčenú kópiu dokladov o vysokoškolskom vzdelaní druhého a tretieho stupňa, 

c) osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol udelený titul docent, 

d) prehľad pedagogickej činnosti, 

e) zoznam pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác,  

f) stručnú a výstižnú charakteristiku najdôležitejších vedeckých výsledkov, 

g) súbor všetkých prác uvedených v zozname e),  

h) najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce, učebnice, učebné texty, 
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i) doklady o vlastnej vedeckej škole. 

 

2. Podľa čl. 1, ods. 2 zásad a na základe preverenia podkladov uvedených  

v predchádzajúcich bodoch (a, b, c, d, e, f, g), inauguračná komisia konštatuje, že 

všetky vyhovujú stanoveným požiadavkám, ako aj požiadavkám na hodnovernosť  

a správnosť kategorizácie publikácií, ohlasov a dosiahnutých vedeckých výsledkov 

tak, ako sa uvádzajú v príslušných zoznamoch podľa čl. 1, ods. 2, písmen d, f, i zásad. 

Uvedené skutočnosti svedčia o vysokej vedeckej aj pedagogickej odbornosti 

menovanej, o jej systematickom prístupe k teoretickým aj praktickým aspektom 

odbornej a vedeckej problematiky, ako aj o metodickej spôsobilosti rozvíjať tvorivosť 

študentov vo vzdelávacom procese na vysokej škole. 

3. Pri hodnotení plnenia kritérií, podľa čl. 20, ods. 2, písm. d, f, h, i zásad, dospela 

inauguračná komisia k záveru, že uchádzačka spĺňa kritériá pre vymenovanie  

za profesora  v odbore 3.3.15. manažment. 

 

Podpisy členov inauguračnej komisie: 

 

Predseda:  prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.  .........................................................  

Členovia:  prof. Ing. Dušan Baran, PhD.   .........................................................  

  prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.    .........................................................  

  prof. Ing. Róbert Štefko, PhD.   .........................................................  

 

V Bratislave, dňa 14. 03. 2019 


