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Oponentský posudok inauguračného spisu na prípravu inauguračného konania o udelenie 

titulu profesor .  

 

Uchádzačka: doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD. 

Odbor: 3. 3. 15 Manažment 

Oponent: prof. Ing. Ján Rudy, PhD. 

 

Oponentský posudok bol vypracovaný na základe vymenúvacieho dekrétu dekana Fakulty 

managementu Univerzity Komenského v Bratislave pána prof. RNDr. Jozefa Komorníka, DrSc. 

z 24. februára 2019. Je zameraný na posúdenie pedagogickej a vedeckej aktivity uchádzačky 

v kontexte platných kritérií na vymenúvanie profesorov na Fakulte managementu Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

Na základe posúdenia pedagogického pôsobenia možno konštatovať, že uchádzačka v plnom 

rozsahu preukázala kontinuálnu pedagogickú prácu v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách v znení neskorších ustanovení tým, že viedla pravidelné prednášky a semináre, skúšala, 

viedla diplomové práce, bola a je školiteľkou doktorandov. Na fakulte pôsobí od roku 2007 najprv 

ako odborná asistentka, v roku 2013 bola habilitovaná za docentku a od decembra 2018 doteraz je 

zaradená na funkčnom mieste profesorka v odbore 3. 3. 15 manažment. V súlade s tým možno tiež 

konštatovať, že uchádzačka splnila aj požiadavku na rozsah pedagogickej činnosti. 

doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD. pedagogicky pôsobí v povinných a voliteľných predmetoch 

z oblasti manažmentu ako je Organizačné správanie, Vedenie ľudí, Podnikateľská etika, pričom 

má skúsenosti aj z univerzít v zahraničí (Česká republika, Nemecko, Poľsko) v rámci programov 

Erasmus+. 

V pedagogickom procese uchádzačka presadzuje interaktívne formy výučby a usiluje sa 

o koncepčné prepojenie teoretických poznatkov s ich praktickým uplatnením. Jej pedagogické 

pôsobenie je hodnotené veľmi pozitívne aj zo strany študentov. 

V  súvislosti s pedagogickými aktivitami uchádzačky je potrebné zdôrazniť a oceniť jej vlastnú 

koncepciu obsahu voliteľných predmetov Vedenie ľudí,  Leadership a Manažment expatriotov.  

Vedeckú produktivitu uchádzačky možno dokladovať zoznamom jej publikácií, zoznamom 

grantov, kde bola hlavnou riešiteľkou a spoluriešiteľkou, ako aj zoznamom ohlasov na jej vedeckú 

a publikačnú činnosť. Uchádzačka je autorkou, respektíve spoluautorkou celkove sedemdesiatich 
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piatich (75) publikácií, z čoho sú dve (2) vedecké monografie, dve (2) kapitoly vo vedeckých 

monografiách, jedna (1) štúdia charakteru vedeckej monografie, tri (3) vysokoškolské učebnice, 

dvadsaťtri (23) vedeckých prác, dvadsaťsedem (27) publikovaných článkov v zborníkoch 

z vedeckých konferencií, respektíve aj ďalších publikácií ako recenzie a podobne.  

Uchádzačka sa podieľala na riešení celkom dvoch (2) projektov VEGA ako spoluriešiteľka, resp. 

zástupkyňa vedúcej riešiteľského kolektívu. Bola vedúcou riešiteľského kolektívu grantu UK 

a členkou medzinárodného riešiteľského konzorcia za Slovensko v rámci GAIHE projektu. 

V súčasnosti je členkou riešiteľského kolektívu jedného (1) APVV projektu. 

Na jej vedeckú a publikačnú činnosť  je registrovaných celkom 142 ohlasov, z toho 48 

v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch, 2 domáce citácie registrované 

v citačných indexoch, 42 zahraničných citácií neregistrovaných v citačných indexoch, 48 citácií 

v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch, 1 recenzia v zahraničných a 1 

recenzia v domácich publikáciách. 

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. 

Doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD. spĺňa, respektíve aj prekračuje kritériá na získanie vedecko - 

pedagogického titulu profesor na Fakulte managementu UK v Bratislave. Prehľad plnenia je 

uvedený v nasledujúcej tabuľke č. 1 (údaje prevzaté z Odd. vedy a výskumu FMUK). 

 

Tab. č. 1 - Prehľad plnenia kritérií FMUK  uchádzačky Doc. Mgr. Anny Lašákovej, PhD. 

 

Kritérium na vymenúvacie 

konanie za profesora 

doc. Lašáková 

Minimálna požiadavka 

FMUK 

Plnenie 

Pedagogická prax v rokoch 10 12 

Kontaktná výučba docenta 3 5 



3 

 

Publikačná činnosť: 

a) Vysokoškolské 

učebnice/ alternuje 

skriptá, učebné texty 

b) Pôvodné vedecké 

publikácie, z toho: 

- v kategórii A 

- príspevky v 

časopisoch s IF 

väčším alebo 

rovným ako 0,25 

 

1/2  

 

55 

6 

2 

 

3 

 

62 

9 

5 

Ohlasy/ citácie na publikačnú 

činnosť 

- z toho WoS, 

SCOPUS 

30 

10 

142 

50 

 

Ide o uznávanú a rešpektovanú odborníčku v oblasti manažmentu, činnosť ktorej je známa 

v odbornej verejnosti doma aj v zahraničí. Jej osobnostné charakteristiky, ktoré sa prejavujú v jej 

pedagogickej, vedeckej a manažérskej práci iba dotvárajú jej celkový profil ako vhodnej 

uchádzačky na vymenovanie za profesorku. 

Na základe celkového posúdenia pedagogickej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, ako aj 

osobnostných predpokladov jednoznačne  

odporúčam vymenovať 

Doc. Mgr. Annu Lašákovú, PhD. za profesora v odbore 3. 3. 15 Manažment. 

 

 

 

 

V Bratislave 10. apríla 2019 

 

 

 

 

 

 


