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OPONENTSKÝ POSUDOK 

na habilitačnú prácu  

PhDr. Petra Veselého, PhD. 

pod názvom:  

„Manažment ochrany informácii“ 

predloženej v rámci habilitačného konania a udelenia titulu docent v odbore manažment na 

Fakulte managementu UK v Bratislave. 

 

Oponentský posudok predkladám na základe vymenúvacieho dekrétu dekana FM UK prof. 

Michala Greguša, PhD. zo dňa 31. mája 2021. Okrem vymenúvacieho dekrétu mi boli doručené 

nasledovné prílohy:  

1. Habilitačná práca; 

2. Zoznam publikačnej činnosti; 

3. Prehľad pedagogickej činnosti; 

4. Životopis uchádzača 

5. Kritériá FM UK pre habilitačné a vymenúvacie konanie. 

 

PhDr. Peter Veselý je skúseným pedagógom, čo dokumentujú aj uvedené priložené 

materiály. Od roku 2008 vykazuje pedagogickú prax v odborných predmetoch, viedol početné 

bakalárske a diplomové záverečné práce. Absolvoval tiež odborné prednášky na zahraničných 

vzdelávacích inštitúciách.  

Predloženú publikačnú a vedeckú činnosť uchádzača posudzujem na základe 

predloženého zoznamu jeho publikácii, ktorá spĺňa príslušné kritériá aj štatistiky ohlasov. 

Hodnotím ju vysoko pozitívne. Publikačná činnosť PhDr. Petra Veselého je prehľadná 

a zrozumiteľná, ale tiež, vzhľadom na skúmané otázku, vysoko aktuálna. Autor má celkovo 

zaznamenaných 100 publikačných výstupov, z toho 36 je klasifikovaných v registračnej 

kategórii A: PhDr. Peter Veselý, PhD. je autorom, resp. spoluautorom, dvoch monografii 

vydaných v zahraničí, vysokoškolskej učebnice, štyroch vedeckých prác vydaných 

v zahraničných karentovaných časopisoch a desiatok ďalších relevantných vedeckých 



výstupov. Má evidovaných 218 ohlasov doma a v zahraničí, z toho 36 sú zahraničné, 

registrované v citačných indexoch. Aktívne sa úspešne sa podieľal na viacerých vedecko-

výskumných projektoch. Popri akademickej práci má autor relevantnú prax v súkromnom 

sektore a to priamo v ním v predkladanej habilitačnej práci skúmanej problematike. Autor je 

tiež aktívny pri príprave viacerých akademických časopisov, zameraných na rozvoj vedeckých 

poznatkov rámci príslušného odboru. 

Predkladaná habilitačná práca autora PhDr. Petra Veselého, PhD. s titulkom „Manažment 

ochrany informácii“ je recenzovanou monografiou, vydanou v slovenskom jazyku 

v zahraničnom vydavateľstve v Prahe (vyd. TopSmart Business) v roku 2020. 

Monografia má rozsah 12,04 AH (433 290 znakov). Skladá sa z úvodu, siedmych kapitol (s 

troma až ôsmymi podkapitolami), záveru a použitej literatúry. Prvá kapitola, s názvom 

„Manažment v IKT“ sa venuje definícii pre prácu východiskových pojmov: manažment; 

informácia, dáta a informačný systém. Ďalej sa pozerá na štandardy pre informačné systémy; 

stratégie, strategické myslenie a plánovanie, stratégie manažmentu IS/IT, pozerá sa na možné 

prístupy manažérov k informačnej stratégii a tiež na interakciu pojmov súkromie a ochrana 

osobných údajov. Druhá kapitola práce s názvom „Úvod do sieťových protokolov TCP/IP sa 

venuje referenčnému modelu osi, modelu protokolov TCP/IP a portom protokolov TCP/IP. 

Kapitola tretia s názvom „Externé a interné hrozby“ skúma fenomény tzv. „spoofingu“; 

narušenia osobného súkromia a zneužitia tzv. „cookies“. V štvrtej kapitole s názvom: 

„Ohrozenia a zraniteľnosti“ autor akcentuje príklady ohrozenia a zraniteľností; útoky typu 

odopretia služby; vírusy, trójske kone a červy; špecifické bezpečnostné medzery v operačných 

systémoch: MS Windows, Linux a iných; ako aj otázku tzv. bezpečnosti vecí (IOT) a tzv. „cloud 

computingu“. V piatej kapitole s názvom „Nástroje na ochranu informácii“ autor skúma 

špecifické nástroje v ním zvolenom zábere nazerania na vybranú tému: tzv. „firewall“; systémy 

detekcie prienikov; nástroje protokolovania; heslá; analyzátory tzv. „paketov“, (tzv. 

„sniffering“) a tzv. etický „hacking“ ako nástroj bezpečnosti. Šiesta kapitola prináša prehľad 

legislatívy týkajúcej sa ochrany informácii: z celosvetového pohľadu, následne z pohľadu 

uchopenia problému tzv. kybernetickej bezpečnosti; zaoberá sa tiež európskymi úpravami 

v oblasti sekundárneho práva EÚ (príslušné a pripravované nariadenia, smernice). Posledná, 

siedma časť s názvom „Digitálny život manažéra“ sa zaoberá otázkami spojenými s: 

elektronickým podpisom; zákonom o utajovaných skutočnostiach; obchodným zákonníkom; 



daňovým konaním; registratúrou a archívnictvom; sociálnym a nemocenským poistením ako 

aj dilemami digitálneho života manažéra. 

Práca predstavuje cenný zdroj poznatkov potrebných pre úspešnú exekutívu funkcie 

manažéra snáď v každej exekutívnej oblasti, je však vhodná tiež pre ďalšie skúmanie 

v akademickom prostredí. Práca, na základe fundovaného, expertného poznania autora, 

rozširuje oblasť poznania v oblasti ochrany informácii. Má punc erudovanej vlastnej 

skúsenosti, ktoré sú v akademickom prostredí jednoznačne prínosné. Autor na skúmanú 

problematiku nazerá vlastným, originálnym spôsobom, berúc do úvahy najaktuálnejšie trendy 

a relevantné zdroje, vrátane renomovaných. 

Autor práce preukázal schopnosť uchopiť a vysvetliť (príp. riešiť) ním artikulovaný 

problém s výbornou erudíciou, poznaním detailných súvislostí ako aj ich konfrontáciou 

s aplikačnou praxou. Vhodne uplatnil (v tejto oblasti bádania nevyhnutný) interdisciplinárny 

prístup a obohatil odbor manažmentu o celý rad špecifických a nových poznatkov. Na ich 

základe by bolo zaujímavé v ďalšom akademickom bádaní rozpracovať ďalšie. 

Formálne a jazykovo je práca na primeranej úrovni. Bol by vhodné, keby pri ďalšom 

akademickom pôsobení autora, niektoré (aj vyššie) uvedené odborné výrazy v angličtine  

postupne našli aj v slovenskom jazyku. zrozumiteľný lingvistický ekvivalent (niektoré z oblasti 

IS/IT našli preklad napríklad aj do latinského jazyka). Bohatú výpovednú hodnotu textu vhodne 

dopĺňajú početné grafy a tabuľky. 

Práca v princípe spĺňa kritéria kladené na habilitačné práce, hodnotím ju veľmi pozitívne. Na 

základe dokladovaných výsledkov v doterajšej pedagogickej, publikačnej i vedeckej činnosti 

o d p o r ú č a m 

prijať habilitačnú prácu PhDr. Petra Veselého, PhD. ako podklad pre habilitačné konanie a po 

úspešnom habilitačnom konaní na Fakulte managementu UK v Bratislave PhDr. Petrovi 

Veselému, PhD. udeliť titul 

d o c e n t 

 

v odbore 

 

m a n a ž m e n t 

 

V Banskej Bystrici, 2. júna 2021 


