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 Posudok je vypracovaný na základe poverenia dekana Fakulty manažmentu UK 
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.  

 Predložená monografia sa zaoberá aktuálnou témou inovačného manažmentu 
v kontexte dynamiky vývoja prostredia a vybraných aktuálnych tém. Skúmanú tému 
spracováva komplexne, v súvislostiach historického vývoja, aktuálnych výziev ako 
i predpokladaného budúceho smerovania. Autorka preukazuje široký rozhľad a orientáciu 
v problematike a tiež schopnosť systémového pohľadu. Nazerá na nestálosť 
a nejednoznačnosť prostredia ako na príležitosť v prípade poznania a pochopenia kľúčových 
princípov transformácie.    

Štruktúra monografie je vhodne zvolená, jednotlivé časti  na seba nadväzujú v logickej 
postupnosti a utvárajú jednotný celok. Za určitý nedostatok považujem, že v úvode absentuje 
jasná formulácia cieľov, ktoré by následne uľahčili jednak orientáciu v samotnej práci ako 
i vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov. Autorka uvádza, že východiskom pre spracovanie 
monografie je vlastný teoretický výskum. Výskumná metodika však nie je bližšie predstavená. 
Vhodné by bolo doplniť vybrané časti textu o odkazy na výsledky a zistenia výskumných 
projektov, ktoré autorka v tejto téme realizovala (napr. aktuálne riešený VEGA projekt 
Manažment intelektuálneho kapitálu a meranie inovatívnosti podnikov na Slovensku), 
prípadne zaradiť samostatnú kapitolu s takýmito výsledkami. To by výrazne podporilo 
autorkine závery a mohla by tak priamo dokumentovať svoj vlastný príspevok k rozvoju tejto 
oblasti výskumu a formulovať jednoznačnejšie zistenia.  

 V prvej kapitole habilitantka popisuje súčasnú vysokú dynamiku konkurenčného 
prostredia, ktorej sú podniky vystavené. Vytvára tak kontext pre skúmanú tému a východisko 
pre aplikáciu systémového prístupu k výskumu. V nadväzujúcej druhej kapitole prezentuje 
súčasné poznatky z problematiky inovačného manažmentu. Komparuje rôzne prístupy 
k vymedzeniu inovácie, jej vymedzenia vo vzťahu k invencii a imitácii a formuluje vlastné 
definície pojmov. Cennou časťou druhej kapitoly je pohľad na tvorbu hodnoty v procese 
inovácií, kde autorka prezentuje rôzne prístupy a ich vývoj, pričom nielen popisuje jednotlivé 
poznatky ale ich aj hodnotí z vlastného pohľadu, čím prispieva do vedeckej diskusie o téme. 
Diskusiu obohacuje tiež vlastným pohľadom na aktuálnu tému inovácií biznis modelov 
a rozborom vybraných aspektov, determinujúcich inovačný manažment.    

 Z hľadiska logickej štruktúry považujem za vhodné zaradenie tretej kapitoly, ktorá 
prezentuje historický pohľad na priemyselné revolúcie. Habilitantka v nej nielen stručne 
rekapituluje vývoj, ale v širších súvislostiach poukazuje na faktory, podstatne ovplyvňujúce 
inovačné procesy. Nadväzujúca štvrtá kapitola sa venuje aktuálnej štvrtej priemyselnej 



revolúcii z pohľadu inovačného manažmentu. Autorka tu predstavuje štvorfázový model 
transformácie podniku na Industry 4.0 a na základe historických skúseností upozorňuje na 
vybrané sprievodné javy, na ktoré by mali byť podniky pripravené. Upozorňuje zároveň na 
dôležitosť zmien a pripravenosť na ne nielen z pohľadu podniku, no tiež ekonomiky ako celku. 
Tu vystupuje štát ako hnací motor zmeny. 

Záverečná piata kapitola, v ktorej sa autorka venuje kauzálnym vzťahom v súčasnom 
dynamickom prostredí v kontexte inovatívnych procesov je vyústením celej práce. Syntetizuje 
prezentované problémy a pohľady na inovačný manažment a zasadzuje ich do kontextu 
budúcej prípravy podnikov na využitie zmeny ako príležitosti. Ako upozorňuje habilitantka, 
vyžaduje to transformáciu paradigmy manažmentu, v rámci ktorej sa zmení nielen rola 
manažérov, no tiež pozícia ďalších zainteresovaných strán s dôrazom na partnerstvá 
a vzťahový kapitál. S podporou grafickej prezentácie a viacerých schém objasňuje možnosti, 
ako môžu podniky zosúladiť vlastné inovačné aktivity s transformáciou na Industry 4.0. 

Oceňujem, že habilitantka v práci nazerá na problematiku inovačného manažmentu 
komplexne, skúma ho z hľadiska podniku, jeho vnútorných inovačných procesov a tvorby 
hodnoty ako i v kontexte podnikového prostredia a celospoločenského vývoja. Napriek 
množstvu cenných poznatkov a nespochybniteľnému prínosu k teórii inovačného 
manažmentu sa domnievam, že doplnenie práce o výsledky vlastného výskumu ako i pohľad 
na meranie, kavantifikáciu inovatívnosti, ktoré v práci absentujú by ešte zvýšili jej hodnotu. 
Ekonomické aspekty inovatívnych procesov považujem za oblasť, ktorá by mala byť do 
skúmania inovačného manažmentu jednoznačne zahrnutá. Bez integrácie tohto pohľadu nie 
je možný komplexný pohľad na skúmanú tému. Vytvára to však priestor pre ďalší nadväzujúci 
rozvoj témy a pokračujúci výskum habilitantky. Rovnako zapracovanie a prezentácia výsledkov 
primárneho a aplikovaného výskumu pracoviska, kde habilitantka pôsobí by bolo žiadúce.  

K spracovaniu zvolenej témy habilitantka pristúpila komplexne, opierala sa o bohaté 
množstvo zdrojov informácií, čo dokumentuje aj rozsiahly zoznam použitej literatúry (279 
zdrojov). Jednotlivé citované zdroje sú vhodne použité a je na ne správne formálne 
odkazované. Podiel autocitácií je primeraný. Jazyková a štylistická úroveň monografie je na 
zodpovedajúcej úrovni, práca je logicky vystavaná a pre čitateľa pútavo a prehľadne 
spracovaná.  

Konštatujem tiež, že habilitačná práca je v súlade s pedagogickým a výskumným 
zameraním habilitantky a nadväzuje na jej celkový vedecký profil. Téme inovácií v rôznych 
kontextoch sa dr. Kohnová venuje dlhodobo vo svojej vedeckej práci, riešených projektoch 
ako i publikačnej činnosti. Svedčí o tom množstvo jej publikácií a citačných ohlasov na ne. 
Predložená práca je preto logickým vyústením a hodnotným príspevkom ku skúmanej téme. 
Autorka využila pri jej spracovaní svoje bohaté znalosti a skúsenosti a práca rozširuje bázu 
poznatkov v tejto vedeckej oblasti.  

Na základe uvedených skutočností konštatujem, že habilitačná práca Mgr. Lucie 
Kohnovej, PhD. spĺňa požiadavky kladené na práce tohto druhu, odporúčam ju na obhajobu 
a po úspešnej obhajobe navrhujem habilitantke udeliť titul docent v odbore manažment. 

 

 



Otázky a podnety k obhajobe: 

V práci uvažujete o význame univerzít ako zdroja inovácií a súčasti inovačného ekosystému. 
Ako hodnotíte situáciu na Slovensku z tohto pohľadu? Ktoré z uvádzaných kanálov na transfér 
znalostí majú v našom prostredí podľa Vás najväčší potenciál? 

Pokúste sa dodatočne podporiť prezentované teoretické poznatky vlastnými výsledkami 
výskumu, na ktorom participujete. V čom Vaše výsledky podporujú obsah práce a v čom sa 
naopak rozchádzajú? 
 
Bratislava, 24. marec 202ľ 
       doc. Ing. Mgr. Zuzana Joniaková, PhD. 
         oponentka 


