
Oponentský posudek 

 

na Doc. PaeDr. PhDr. Miroslava Škodu, PhD., MBA 

 

pro inaugurační řízení při jmenování profesorem v oboru  Manažment 

 

     Pan PaeDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD. MBA patří k významným odborníkům v oboru 

specializovaném na manažment. V tomto oboru a příbuzných oborech ve vazbě na podnikový 

manažment působí dlouhodobě a úspěšně. 

     V roce 2 000 ukončil studium na FM UK v Bratislavě v oboru 3.3.15 Manažment a 

v témže roce získal titul doktor filosofie v oboru 62.90.9 Podnikový manažment. V roce 2003 

dokončil doktorandské studium rovněž v oboru 62.90.9 Podnikový manažment s titulem 

„PhD.“  Jeho kariéra pokračovala získáním titulu Mgr. v oboru 1.1.2 Učiteĺstvo profesijních 

predmetov a praktickej prípravy v roce 2018 a získáním titulu PaeDr. ve stejném oboru. 

Habilitaci úspěšně dokončil v roce 2011 a získal titul docent v oboru 3.3.15 Manažment. 

 

Profesní činnost a pedagogické aktivity 

     Ve svém profesním životě se zaměřuje především na problematiku podnikového 

hospodaření a manažmentu, finančního účetnictví a navazujících disciplín, mezinárodního 

účetnictví, kontrolingu a metod oceňování. Podle mého soudu se jedná o široký vějíř odborně 

velmi náročné problematiky, která má dosah nejen do oblasti teorie, ale především podnikové 

praxe.  

     Sémantika profesního života je v přímé souvislosti se stavem a průběhem pedagogické 

činnosti, kde na významných univerzitách, resp. vysokých školách Slovenské republiky (FM 

UK BA, EF UMB BB a VŠ DTI) vyučuje stěžejní předměty, jejichž obsah umožňuje 

studentům solidní přípravu pro budoucí působení v podnikové praxi. Předměty Účetnictví, 

Finanční účetnictví, Finanční analýza podniku, Kontroling, Finanční manažment a  

Mezinárodní účetnictví jsou totiž základní kostrou kvalifikační úrovně absolventa vysoké 

školy připravujícího se na působení v podnikové sféře.    

     Pedagogické aktivity zcela jasně odrážejí jeho profesní činnost. Kandidát na profesora 

prokazuje kontinuální pedagogickou práci, vedl a vede pravidelné přednášky, cvičení, 

semináře a konzultace, realizuje zkoušení studentů, vede bakalářské, diplomové a 

doktorandské práce, a to od roku 2003, po získání titulu docent pak od roku 2011 kontinuálně. 



     Významným počinem kandidáta na profesora je lektorská činnost, zejména pro obchodní 

společnosti, dále solidní rozsah oponovaných prací a zejména pak široký rozsah studijních a 

přednáškových pobytů a pozvání na přednášky, situovaných z časového hlediska do období 

let 2014 až 2019, realizovaných v anglickém jazyce. 

 

Vědecká produktivita a publikační činnost 

     Vlastní vědecká orientace začala již v období doktorandského studia, kdy se dnešní 

kandidát na profesora již tehdy zaměřil na problematiku finančního účetnictví. K prohloubení 

této orientace zřejmě významně prospěl i pobyt na univerzitě McGill v kanadském Montrealu 

v roce 2004 zaměřený na mezinárodní účetnictví, harmonizaci a standardizaci účetnictví, 

který vyústil v editaci vysokoškolské učebnice zaměřené na problematiku Mezinárodního 

účetnictví a především pak řešení projektu „Internationalisation of Accounting Education in 

Slovakia“. 

     Významným počinem je i publikování učebních textů z oblasti mezinárodního účetnictví a 

v rámci projektu „DILBAC –Distance Learning in Banking and Accounting „ s aplikací ve 

slovenském podnikovém prostředí, kde byl pan Doc. Paedr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD., 

MBA vedoucím řešitelského kolektivu. 

     Nedílnou součástí vědecké produktivity je i participace na projektu „Finance and 

Accounting for Common Europe“ a dále pak i editace první vědecké monografie „Oceňovanie 

ako jeden z klúčových problémov vykazovania informácií o podnikovom hospodárení“. 

    V návaznosti na citované publikace autor publikoval vědecké příspěvky, v rámci nichž je 

třeba vyzvednout zejména publikace „Fair value in financial statements after financial crisis“, 

„Fair value accounting after times of financial crisis“ a „Fraud Accounting in Slovakia after 

times of financial crisis“. K celkové vědecké produktivitě přispělo bezesporu i řešení projektu 

KEGA „Diagnostikační systém identifikácie kompetencií manažérov národných a 

medzinárodných vzdělávacích projektov“, kdy tento projekt nastartoval intezívní spolupráci 

s doktorandy včetně jejich začlenění do vědecké práce. 

     Nelze ani opomenout vědeckou spolupráci s McGILL univerzitou v Kanadě, s FAME 

UTB ve Zlíně v ČR, s Bukovinskou univerzitou v Černovicích na Ukrajině, s St. Petersburg 

School of Economics and Management v Rusku a s dalšími subjekty. 

     Je třeba zdůraznit, že vědecká produktivita kandidáta na profesora je ozdobena i publikační 

činností, v rámci níž má 94 záznamů, především 3 publikace typu AAA vydané 

v zahraničních vydavatelstvích, 2 publikace typu AAB vydané v domácích vydavatelstvích, 2 

publikace typu ACB vydané jako vysokoškolské učebnice v domácích vydavatelstvích a 

především 18 vědeckých publikací typu ADE vydané v ostatních zahraničních časopisech.  

     Z celkového počtu 103 ohlasů tvoří citace v zahraničních publikacích registrovaných 

v citačních indexech v počtu 14, citace v domácích publikacích registrované v citačních 

indexech v počtu 1 a celkem 88 citací v rámci neregistrovaných citačních indexů. 



Závěr 

     Z předložených materiálů a z obsahu textu mého posudku vyplývá, že pan Doc. PaeDr. 

Miroslav Škoda, PhD. MBA je fundovanou a zralou  vědeckou a pedagogickou osobností 

uznávanou a oceňovanou v příslušné vědecké komunitě nejen na Slovensku, ale i v zahraničí. 

Podle mého soudu splňuje kritéria stanovená v zákonu č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ve Vyhlášce  

Ministerstva školstva č. 6/2005 Z.z. o postupe získania vedecko-pedagogických titulov alebo 

umelecko-pedagogických titulov docent alebo profesor v znení pozdějších predpisov, 

v návaznosti na platné Kritériá Akreditačnej komisie a v souladu s vútorným predpisom UK č. 

3/2014 – Rámcové kritéria na získanie titulu docent a profesor na Univerzitě Komenského 

v Bratislave. 

     Z výše uvedeného důvodu doporučuji, aby komise v rámci inauguračního řízení, po 

úspěšném absolvování inaugurační přednášky, a následně vědecká rada Fakulty 

manažmentu Univerzity Komenského, předložili návrh Vědecké radě Univerzity 

Komenského na jmenování pana Doc. Paedr. PhDr. Miroslava Škodu, PhD., MBA za 

profesora o oboru Manažment. 

 

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc, 

Fakulta sociálnych vied UCM Trnava 

 

   V Brně dne 5.7.2020. 


