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Oponentský posudek 

pro jmenování profesorem pro obor Management 
 

 

Zpracoval:  

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., katedra strategie, Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola 

ekonomická v Praze 

 

Kandidát:  

doc. Ing. Ján Papula, PhD., katedra stratégie a podnikania, Fakulta managementu, Univerzita 

Komenského v Bratislave 

 

Zhodnocení působení na Fakultě managementu Univerzity Komenského v Bratislavě 

Doc. Ing. Ján Papula, PhD. působí na Fakultě managementu Univerzity Komenského 

v Bratislavě od roku 2006 do současnosti. Na Fakultě managementu získal v roce 2006 titul 

PhD. a následně v roce 2013 se i habilitoval v oboru Management. Pan docent Papula vyučuje 

v současnosti kurzy „Strategické analýzy a strategický controlling“, „Manažment projektov“ 

(oba na navazujícím magisterském studiu), „Manažérská ekonomika“ a „Controlling“ (oba na 

bakalářském studiu).  

Pan docent Papula se oborně zaměřuje na strategický management a controlling. Pod jeho 

vedením úspěšně dokončilo studium 6 doktorandů, bylo obhájeno 165 diplomových prací a 67 

prací bakalářských. Za vedení diplomových prací získal v letech 2010, 2011 a 2017 ocenění 

rektora UK v Bratislavě.  

Kromě výuky je autorem řady vysokoškolských učebnic. Jedna z učebnic byla zařazena 

časopisem Forbes mezi 10 doporučovaných byznysově orientovaných knih. 

Je uznávaných odborníkem a výzkumníkem v oblasti strategie zejm. v RBV (resource-based 

view) a intelektuálního kapitálu. 

 

Zhodnocení pedagogické činnosti 

Doc. Ing. Ján Papula, PhD. za pedagogickou činnost plně naplňuje kritéria FM UK pro 

získání vědecko-pedagogického titulu „profesor“ dle čl. 5. Pan docent vykazuje komplexní a 

kontinuální pedagogickou praxi výrazně převyšující min. 3 let od ukončení habilitačního 

řízení, a to v oboru profesorského jmenovacího řízení – vyučuje, vede diplomové práce (165 

obhájených) a jako školitel úspěšně dovedl k absolvování studia 6 doktorandů.  
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Zhodnocení vědecko-výzkumné a publikační činnosti 

Doc. Ing. Ján Papula, PhD. za vědecko-výzkumnou a publikační činnost plně naplňuje kritéria 

FM UK pro získání vědecko-pedagogického titulu „profesor“ dle čl. 6 a 7. Pan docent 

publikoval 6 vysokoškolských učebnic (jednu v zahraničním nakladatelství), přičemž minimum 

je jedna nebo dvoje skripta/učební texty. Pan docent je spolu/autorem 73 vědeckých prací (min. 

55), z nichž je 18 zařazených do kategorie A (min. je 6) a z kategorie A je 7 publikací 

v časopisech s impakt faktorem větším než 0,25 ((min. 2). Byl řešitelem 5 výzkumných 

projektů (3x VEGA, 1x LLP, 1xAPVV) a spoluřešitelem řady dalších. Realizoval i množství 

výzkumných projektů aplikovaného charakteru pro komerční sféru. 

 

Zhodnocení ohlasů na publikační činnost 

Pokud jde o ohlasy na publikační činnost pan doc. Ing. Ján Papula, PhD. plně naplňuje kritéria 

FM UK pro získání vědecko-pedagogického titulu „profesor“ dle čl. 8 i 10.  

Z jeho 488 citací (min. 30) je 214 evidovaných ve WoS/Scopus (min. 10), 337 citací pochází 

ze zahraničí z více než ze tří různých zemí (min. 20, min. 8 WoS/Scopus).  

Pozn.: Google Scholar ke 2/2/2022 uvádí dokonce 521 citací. 

 

Zhodnocení vědecké školy 

Doc. Ing. Ján Papula, PhD. plně naplňuje kritéria FM UK pro získání vědecko-pedagogického 

titulu „profesor“ i za vědeckou školu dle čl. 9. Pod jeho vedením úspěšně ukončilo doktorské 

studium 6 doktorandů a jeden již úspěšně složil disertační zkoušku (min. 1 absolvent 

doktorského studia a nejméně 1 student doktorského studia po absolvování dizertační zkoušky).  

 

Shrnutí a závěr  

Na základě posouzení jednotlivých kritérií uplatňovaných pro profesorské jmenovací řízení na 

Fakultě managementu Univerzity Komenského v Bratislavě mohu konstatovat, že pan doc. 

Ing. Ján Papula, PhD. nejenom splňuje, ale výrazně překračuje všechna požadovaná kritéria. 

V oboru Management je považován za významného odborníka, který přispívá k rozvoji tohoto 

oboru.  

Proto doporučuji panu doc. Ing. Jánovi Papulovi, PhD. udělit titul „profesor“ v oboru 

Management.  

 

V Praze dne 2. února 2022 

 

 

…………………………………………..      

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 


