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1. Pedagogická prax 

 
Doc. Lašáková pracuje na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave od roku 

2007. Pedagogicky pôsobí na dennom aj externom štúdiu, na všetkých troch stupňoch 
vysokoškolského štúdia, ako aj v rámci programu WEMBA. Je spolugarantom doktorandského štúdia 
v študijnom programe manažment v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. Je tiež spolugarantkou 
pre habilitačné a inauguračné konanie.  

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 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.  
  

2. Vedecká profilácia a produktivita 
 
Základ vedeckej  profilácie doc. Lašákovej je daný už jej vysokoškolským štúdiom v študijnom 

odbore kulturológia, ktoré absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 
Akademický titul „magister“ získala v roku 2004, vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“ 
v roku 2007 obhájením dizertačnej práce na tému „Kulturologická reflexia organizačnej kultúry“. Toto 
štúdium jej dalo dobré východisko pre medziodborové spájanie poznatkov v jej ďalšej vedeckej 
profilácii v odbore  manažment, zameranej na problematiku vedenia ľudí, ako súčasti manažmentu. 
V odbore manažment získala titul „docent“ v roku 2013 obhájením habilitačnej práce na tému 
„Podstata, výzvy a trendy vedenia ľudí“ na Fakulte managementu Univerzity Komenského 
v Bratislave.  

Vedecko- výskumná práca doc. Lašákovej preukazuje jasnú vedeckú orientáciu na problematiku 
personálneho manažmentu, užšie vedenia ľudí (vrátane interkultúrnych rozdielov vo vedení ľudí) 
a podnikateľskej etiky. Doteraz sa zúčastnila riešenia 6 výskumných projektov, z toho 1 krát ako 
vedúca riešiteľského kolektívu, 1 projekt bol grantom Univerzity Komenského, 2 projekty grantom 
VEGA, jeden projekt APVV, 2 medzinárodné projekty.  

Ako príklad preukázania vedeckej profilácie doc. Lašákovej možno uviesť tému výskumného 
projektu VEGA „Kritická analýza vplyvu kultúrnych a etických faktorov na vedenie ľudí v slovenskom 
podnikateľskom prostredí“ ( r. 2013 – 2015) a tému v súčasnosti riešeného projektu APVV „Rozvoj 
podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí“ (r. 2017 – 2021). V celej jej výskumnej 
činnosti boli doteraz dominujúce témy: 

- kultúrne a etické faktory vedenia ľudí, 



- podnikateľská etika, 
- kultúrne a behaviorálne aspekty globálneho manažmentu, 
- organizačné správanie a spoločenská zodpovednosť podnikov. 
Výsledky výskumu doc. Lašáková nielen publikovala v množstve publikácií, ktorých prehľad 

stručne rekapitulujeme v samostatnej časti posudku, ale tiež ich prezentovala na 6 pozvaných 
vystúpeniach na zahraničných vedeckých podujatiach (Grécko, Macedónsko, Francúzsko, Nemecko). 
Možno konštatovať, že svojim výskumom dosiahla originálne výsledky či už v oblasti teórie, ako aj  
metodológie a empirickom výskume. Podrobne sú dokladované v prílohe „H“ inauguračného spisu 
s názvom „Stručná charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov“. Originalitu dosiahnutých 
výsledkov výskumu potvrdzuje aj množstvo ohlasov na publikované práce (podrobnejšie v 
samostatnej časti posudku ). 

S vedeckou profiláciou a produktivitou doc. Lašákovej úzko súvisia aj niektoré jej ďalšie 
relevantné aktivity, napr. 9 členstiev vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach (viaceré 
so zahraničnou pôsobnosťou), posudzovateľská činnosť pre vedecké časopisy, z toho viaceré 
zahraničné a zaradené v Scopus, resp. WoS.  
 

3. Publikačná činnosť 
 

Podrobný prehľad publikačnej činnosti doc. Lašákovej je uvedený v prílohe „E“ inauguračného 
spisu. Celkovo vykazuje 75 knižničných záznamov publikačných výstupov, z toho za najvýznamnejšie 
možno považovať: 

- AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) 
- ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané 

v zahraničných     vydavateľstvách (1) 
- ABC  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (3) 
- ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1) 
- ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (2) 
- ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (3) 
- ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach WoS, resp. 

Scopus (3) 
- ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS, resp. Scopus 

(1) 
Neustálu vysokú publikačnú aktivitu doc. Lašákovej preukazujú aj ďalšie 4 vedecké články, ktoré 

sú v súčasnosti po recenznom konaní (v tlači) v časopisoch registrovaných v Scopus, resp. WoS, hoci 
v súlade s kritériami fakulty a univerzity na vyhodnotenie splnenie podmienok získania vedecko-
pedagogického titulu „profesor“ sa berú do úvahy iba výstupy, ktoré už boli publikované.  I bez týchto 
nepublikovaných výstupov možno konštatovať, že publikačná činnosť uchádzačky preukazuje 
splnenie minimálnych požiadaviek, ktoré sú uvedené v spomenutých kritériách.  
 

4. Ohlasy na publikačnú činnosť 
 

Domáce aj zahraničné uznanie vedeckej autority doc. Lašákovej preukazuje tiež 142 ohlasov na 
jej publikované práce, z čoho je 48 citácií v zahraničných publikáciách registrovaných v uznávaných 
citačných databázach, čím vysoko prekračuje minimálnu požiadavku stanovenú internými kritériami 
fakulty a univerzity.  

Za nepriame ohlasy na publikačnú činnosť možno považovať aj zoznam ďalších preukázaných 
ohlasov na vedeckú činnosť, ktoré sú uvedené v prílohe „G“ inauguračného spisu. Ide o rôzne funkcie 
a členstvá vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach, posudzovanie príspevkov do 
vedeckých časopisov, návrhov výskumných projektov a pod., ako aj prehľad pozvaných vystúpení na 
vedeckých podujatiach.  

Podrobnú štatistiku ohlasov predložila uchádzačka v samostatnej prílohe „E“ inauguračného 
spisu. 



 
 
 
 
5. Vedecká škola 

 
Základom formovania vedeckej školy uchádzača  o vedecko-pedagogický titul profesora je 

aktivita vo vedení doktorandov. Doc. Lašáková doteraz pôsobila ako školiteľka u 7 doktorandov, 
z čoho 1 ukončil úspešne štúdium, 2 sú po absolvovaní dizertačnej skúšky, 1 štúdium prerušil 
a ostatní pokračujú v príprave na dizertačnú skúšku. Týmto je preukázané splnenie minimálnej 
požiadavky na uznanie formovania samostatnej vedeckej školy uchádzačkou.  

Všetky dizertačné práce vedených doktorandov sú previazané s výskumnou činnosťou doc. 
Lašákovej, t.z., doktorandi sú zapojení do riešenia výskumných projektov, v ktorých pôsobí. Týmto 
ďalej rozvíjajú poznatky svojej školiteľky a teda možno ich považovať za súčasť vedeckej školy svojej 
školiteľky.  

Podrobné obsahové zameranie riešených prác doktorandov, ako aj ich previazanosť s prácami 
doc. Lašákovej, je uvedené v samostatnej prílohe „K“ inauguračného spisu. Jasne preukazuje 
tematickú súvislosť s výskumnou profiláciou školiteľky. 
 

6. Medzinárodná úroveň uchádzačky  
 

Minimálnou podmienkou pre splnenie kritéria uznanej medzinárodnej úrovne uchádzača je, že 
vykazuje minimálne 20 ohlasov na publikačnú činnosť aspoň v troch zahraničných krajinách, z čoho je 
aspoň 8 evidovaných v citačných indexoch WoS alebo Scopus. Plnenie tejto podmienky je 
v inauguračnom spise preukázané. Prehľad najvýznamnejších zahraničný citácií sa uvádza v prílohe 
„H“ inauguračného spisu, ktoré jasne preukazujú, že ohlasy boli minimálne v troch krajinách 
(Nemecko, Veľká Británia, USA). 

Uznanie doc. Lašákovej ako vedeckej osobnosti v zahraničí dokladujú samozrejme aj jej ďalšie 
publikačné výstupy, ako aj vystúpenia na vedeckých podujatiach v zahraničí, členstvá v inštitúciách so 
zahraničnou pôsobnosťou a pod. 
 

7. Záverečné konštatovanie 
 

Skutočnosti uvedené v oponentskom posudku inauguračného spisu ma oprávňujú vysloviť 
pozitívne záverečné hodnotenie k plneniu kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor 
a odporúčam vedeckej rade Fakulty managementu a následne vedeckej rade Univerzity Komenského 
v Bratislave tento titul doc. Lašákovej udeliť.  
 
 
 
 
V Bratislave 20. 3. 2019                                                            ..................................................................... 

          podpis oponenta 
 


