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Posudok je vypracovaný na základe poverenia dekana Fakulty managementu, Univerzity Komenského v 

Bratislave. Predmetom posudzovania je monografia s názvom „Dynamické prostredie a inovačný manažment“ 

vydaná v roku 2021 na Fakulte veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, na Vysokej škole 

Jagiellońskej  v Toruni.  

  

A)   Aktuálnosť témy a vedecké poznatky ako východisko práce  

Problematika dynamiky vplyvu inovačného prostredia v kontexte Industry 4.0 je vysoko 

komplexná, náročná a zároveň aktuálna. Habilitantka si zvolila svoju vlastnú optiku na inovačný 

manažment vo vzťahu k Industry 4. 0 v pedagogickom, vedeckom kontexte, či v kontexte priemyselnej 

praxe, čo sa premietlo do štruktúry predloženej vedeckej monografie.   

Habilitantka sa opiera o viaceré vedecké projekty na vlastnom pracovisku, ktoré vytvárajú 

východiskovú poznatkovú bázu. Predovšetkým ide o projekt APVV- 17- 0656 s názvom „Transformácia 

paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0“ , ako aj ďalšie dva projekty v rámci 

schém VEGA a Erasmus+.   

Monografia je vypracovaná na základe 279 literárnych zdrojov, ktoré sú v prevažnej väčšine 

publikované v horizonte posledných 20 rokov, pričom významnú časť z nich predstavuje zahraničná 

odborná literatúra, čo je možné považovať za pozitívum.  

B)   Formulácia vedecko-výskumného problému  

V rámci predloženej vedeckej monografie nie je jednoznačne formulovaný vedecko- výskumný 

problém, ani konkrétna výskumná metodika. Habilitantka sa odvoláva iba na vlastný teoretický 

výskum. Vhodné by bolo uviesť a bližšie popísať, napr. konkrétne výsledky a zistenia zo spomínaných 

riešených projektov, na ktoré sa habilitantka odvoláva. Prosím o bližšie vysvetlenie a objasnenie v rámci 

obhajoby.  
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C)   Formulácia a naplnenie stanovených cieľov  

Cieľ monografie možno vnímať v novom pohľade na transformáciu podnikov v kontexte 

Industry 4.0 identifikáciou špecifík dynamického prostredia v rámci inovačného manažmentu.  

Čiastkové ciele sú vhodne formulované v rámci jednotlivých kapitol monografie.  

D)   Využité metódy spracovania práce a štruktúra práce  

Predložená monografia je logicky rozdelená do piatich kapitol. Habilitanka v prvej kapitole 

vhodne predstavila charakteristiku dynamického konkurenčného prostredia súčasnosti, narušením 

klasického pohľadu na prostredie a využitím exponenciálneho rastu a charakteristiky VUCA. V druhej 

kapitole sa venuje v primeranej miere teórii inovačného manažmentu cez prístup k manažmentu 

inovácií, tvorbe hodnoty v procese inovácií, inovácii biznis modelov, ako aj vybraným aspektom v 

kontexte inovačného manažmentu. Následne tretia kapitola uvádza historický kontext jednotlivých 

priemyselných revolúcií. Cieľom štvrtej kapitoly je opísať 4. priemyselnú revolúciu z pohľadu histórie, 

ako i národných politík a Slovenska, čo považujem taktiež za obzvlášť prínosné. Napokon  piata kapitola  

sa venuje princípom a zákonitostiam Industry 4.0. V Závere monografie sú zhrnuté najdôležitejšie 

zistenia a súvislosti predkladanej témy.  

Obzvlášť pozitívne hodnotím v rámci spracovania druhej kapitoly časť venujúcu sa významu 

univerzít ako zdroja inovácií, ako aj sumarizáciu porovnania rebríčkov univerzít v oblasti inovatívnosti 

a výdavkov na vzdelávanie, vedu i výskum.   

E)   Prínos pre teóriu, prax a pedagogiku  

Originálnosť predloženej monografie spočíva v špecifickom pohľade habilitantky na 

problematiku Industry 4. 0 v prepojení na Inovačný manažment.   

Pozitívne hodnotím, že predložená vedecká monografia je spracovaná v súlade s 

habilitantkiným pedagogickým i vedeckým zameraním. Je evidentné, že Mgr. Lucia Kohnová, PhD. 

zúročila svoje dlhoročné bohaté vedomosti a skúsenosti s uvedenou problematikou inovácií, čím 

prispieva k rozvoju teoretickej základne v prepojení s praktickým využitím v priemyselnej praxi, ako i v 

pedagogickom procese.  

F)   Otázky a pripomienky  

Formálna stránka monografie je na vysokej úrovni. Nemám k nej žiadne závažné pripomienky. 

Oceňujem i vlastný návrh obálky, ktorý vhodne vystihuje a dopĺňa obsahovú stránku vedeckej 

monografie.  
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Otázky:  

1. Prosím zhrňte hlavné prínosy predkladanej vedeckej monografie.  

2. Bližšie popíšte výskum prezentovaný v karentovanom časopise, na ktorý sa odvolávate v 

predhovore.  

3. Ktorá časť v rámci výskumného projektu APVV- 17- 0656 s názvom Transformácia paradigmy 

manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0 bola najnáročnejšia a ktoré zistenia boli pre 

Vás najprekvapujúcejšie?  

G)   Vyjadrenie k návrhu udelenia vedecko- pedagogického titulu docent/docentka  

Možno konštatovať, že zámer vedeckej monografie v zmysle poukázania na témy a zákonitosti 

transformácie v priemyselnej revolúcii, ako i poukázania na iný pohľad, na zákonitosť inovačných 

vzťahov a spolupráce medzi jednotlivými subjektami bol v plnej miere splnený.  

  

Na základe uvedených skutočností môžem konštatovať, že predložená vedecká monografia Mgr. Lucie 
Kohnovej, PhD. spĺňa požiadavky kladené na práce tohto druhu, a preto ju odporúčam prijať na 
obhajobu a po úspešnej obhajobe navrhujem habilitantke udeliť titul docentka v odbore manažment.  

  

  

V Trnave, 14.4.2022                ..............................  

                             Prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.  

  


