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Oponentský posudok som vypracoval na základe menovania za oponenta, listom od prof. RNDr.
Michala Greguša,PhD., dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa
10.5.2019, v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických
titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení Vyhlášky MŠ SR č.
457/2012 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umeleckopedagogických titulov docent a profesor.
Hodnotenie habilitačnej práce z hľadiska cieľa , poznatkovej bázy a vedeckého prínosu
Súčasné moderné informačné technológie umožňujú rýchly rozvoj zdieľanej alebo kolaborativ́ nej
ekonomiky. Digitalizované obchodné modely umožňujú cezhraničné vykonávanie hospodárskej
činnosti subjektami. Digitálne technológie a digitálne platformy podporujú rozvoj kolaborativ́ nej
ekonomiky. Z tohto pohľadu je téma habilitačnej práce aktuálna, pretože kolaboratívna ekonomika
je perspektívou nielen pre Slovenskú republiku, ale aj pre svetové hospodárstvo.
Hlavným cieľom habilitačnej práce je objasnenie základnej teórie o kolaboratívnej ekonomike
a analýza podmienok podnikania v rámci kolaboratívnej ekonomiky s poukázaním na pracovné
vzťahy. Autorka vhodným spôsobom objasňuje pojem kolaboratívna ekonomika a následne
analyzuje formy kolaborativnej ekonomiky, subjekty pôsobiace v rámci kolaboratívnej
ekonomiky. Zamerala sa aj na problematické pôsobenie obchodnej spoločnosti UBER na
slovenskom trhu. Systémovou analýzou poukazuje na úspech rôznych kolaboratívnych platforiem
(Airbnb, Amazon a iných obchodných spoločností), ktoré jednotlivcom ponúkajú svoje služby
a zároveň podporujú vznik nových pracovných príležitostí, flexibilné pracovné podmienky a nové
zdroje príjmov. Habilitantka sa okrem iného venovala aj nedokonalej právnej ochrane práv osôb,
ktoré vykonávajú prácu ako „digitálni nádenníci“ (crowdworkerov).
Prínosom habilitačnej práce pre prax je, že obsahuje nové poznatky o obchodných modeloch
podnikania podporovaných rozvojom inovácií v rámci kolaboratívnej ekonomiky pôsobiacich na
Slovensku a v iných štátoch. Tvorba pridanej hodnoty poznatkovej bázy je identifikovateľná a
spočíva v súhrnom spracovaní problematiky kolaboratívnej ekonomiky od minulosti po súčasnosť,
doplnenej prípadovými štúdiami, v analýze pripravovaných opatrení na úrovni Európskej
únie zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou
prítomnosťou a o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb. Habilitačná práca obsahuje aj
kritické názory autorky vo väzbe na nevhodnú ochranu sociálnych práv osôb pôsobiace v rámci
digitálnej ekonomiky a na nevyhnutnosť dobudovať efektívny legislatívny rámec fungovania
jednotlivých segmentov kolaboratívnej ekonomiky.
Formálne aspekty habilitačnej práce
Habilitantka predložila habilitačnú prácu v nemeckom jazyku, v podobe monografie, ktorá má
12, 20 autorských hárkov. Bola vydaná v prestížnom zahraničnom vydavateľstve Wolters Kluwer
v Prahe. Práca je písaná jasným a zrozumiteľným jazykovým štýlom, rešpektuje zaužívané

štandardy a nevykazuje žiadne závažné terminologické nedostatky. Zvolená tematika digitálnej
ekonomiky je nová, aktuálna a patrí aj medzi priotity EÚ v rámci budovania spoločného
digitálneho trhu.
Z metodického hľadiska je habilitačná práca uvedená predhovorom a je systematicky členená do
štrnástich kapitol. Záver práce obsahuje syntézu poznatkov a poukazuje aj na negatívne javy
kolaboratívnej ekonomiky s poukázaním na možnosti vzniku
rôznych deformácií
podnikateľského a celkovo hospodárskeho prostredia.
Metodológia spracovania habilitačnej práce je založená na logickej argumentácii, na systémovej
analýze faktov a vedeckej rozmanitosti.
Možnosti využitia habilitačnej práce

Súčasný proces globalizácie je sprevádzaný zavádzaním informačných technológií do všetkých
oblastí hospodárstva. V dnešnej dobe sme svedkami, že sa začína formovať nové odvetvie
ekonómie a to kolaboratívna ekonomika, zapríčinený najmä možnosťou využitia nových
digitálnych technológií.
Habilitačná práca poskytuje vhodnú poznatkovú základňu v danej oblasti pre študentov vysokých
škôl, avšak prezentované výsledky, ktoré sú zdrojom poznania môžu poslúžiť aj širokej verejnosti.
Závery prezentované v habilitačnej práci sú inšpirujúcim podnetom aj pre ďaľšie vedecké diskurzy.
Predložená práca má väzbu na hospodársku prax, pretože poukazuje na vytváranie nových
obchodných modelov v rôznych sektoroch ekonomiky, ktoré vykonávajú činnosti prostredníctvom
internetovej platformy.

Zhodnotenie erudovanosti habilitantky

Pri posudzovaní habilitačnej práce Ing. Jarmily Wefersovej, PhD. som mal možnosť sa oboznámiť
s publikačnou činnosťou a s vedecko-výskumnou činnosťou habilitantky. Pedagogická spôsobilosť
Ing. Jarmily Wefersovej,PhD. je výsledkom jej cieľavedomého osvojovania si nových koncepcií
vzdelávania v oblasti medzinárodného manažmentu. Na základe predložených skutočností, som
dospel k záveru, že doterajšie pedagogické a vedecko-výskumné aktivity s medzinárodným
rozmerom, ktoré habilitantka vyvíjala, považujem za výrazný prínos pre oblasť medzinárodného
manažmentu. Jej prínosom je zavedenie výučby nového predmetu Medzinárodný manažment na
Fakulte management UK v Bratislave.
Habilitantka sa významnou mierou zaslúžila o napĺňanie cieľov realizácie nemeckého štúdijného
program Medzinárodný manažment na našej fakulte. Pedagogické, vedecké a spoločenské aktivity

J.Wefersovej sú už dlhšie evidované slovenskou manažérskou societou ako produktívna a
inšpiratívna práca, ktorá prekročila svojim obsahom pôdu slovenských vzdelávacích inštitúcií .

V rámci diskusie by ma zaujímal názor habilitantky

Na strane 76 uvádza viaceré subjekty poskytujúce taxislužby sprostredkované cez digitálnu
platformu na Slovensku. Ako je regulovaná činnosť týchto subjektov v Rakúsku z hľadiska
odbornej spôsobilosti vykonávania prepravy osôb a z hľadiska pracovno-právnych vzťahov ?

V kapitole 12 o zdaňovaní (str.128) uvádza, že Európska únia pripravuje sekundárny právny
predpis o zdaňovaní príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou
prítomnosťou. Keďže problém zdaňovania digitálneho hospodárstva je globálnej povahy, nebolo
by ideálnym riešením realizovať multilaterálne medzinárodné riešenie, napríklad na úrovni OECD
?
Globalizácia a digitalizácia ekonomiky prispeli k vzniku nových foriem subjektov vykonávajúce
podnikateľskú činnosť. Existuje v Rakúsku databáza firiem, ktoré poskytujú služby
prostredníctvom digitálnej platformy?

Záverečné hodnotenie

Predložená habilitačná práca zodpovedá požiadavkám kladeným na habilitačné práce a preto
habilitačnú prácu odporúčam k obhajobe.
Po úspešnom obhájení habilitačnej práce navrhujem udeliť Ing. Jarmile Wefersovej, PhD.
vedecko-pedagogický titul docent (v skratke „doc.“) v študijnom odbore 3.3.15 Manažment.

prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

V Bratislave 28. 5.2018

