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Úvod 

V súvislosti s inauguračným konaním boli predložené podklady dokumentujúce 

prehľad a dosiahnuté výsledky doc. Ing. Jána Papulu, PhD., v oblasti pedagogickej činnosti, 

vedecko-výskumnej činnosti a zoznam publikovaných prác a ohlasov. 

 

I. Hodnotenie pedagogickej činnosti 

Doc. Ing. Ján Papula, PhD., pôsobí ako vysokoškolský učiteľ od roku 2003. V 

pedagogickej činnosti začal pôsobiť na Fakulte informatiky a informačných technológií STU, 

kde zabezpečoval predmet Podnikanie a manažment pre 1. ročník bakalárskeho stupňa štúdia. 

Následne od roku 2005 až do súčasnosti pôsobí v pedagogickej činnosti na Fakulte 

managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Počas svojho pôsobenia v pozícii 

vysokoškolského učiteľa prešiel viacerými predmetmi ako je Projektový manažment, 

Podnikanie, Procesný manažment. Aktuálne pôsobí v predmetoch Manažérska ekonomika, 

Controlling, Strategické analýzy a strategický controlling, Manažment projektov so 

zabezpečovaním prednášok a seminárov na prvom a druhom stupni štúdia. Jeho pedagogická 

činnosť je smerovaná na výchovu a prípravu odborníkov pre manažérsku a podnikateľskú 

prax.  

V rámci svojho pôsobenia ako vysokoškolský učiteľ sa doc. Ing. Papula Ján, PhD., 

zaslúžil o budovanie a rozvoj vyššie uvedených predmetov, kde je možné poukázať na jeho 

prínos predovšetkým v súvislosti s prípravou vysokoškolských textov a učebníc, ako i s jeho 

aktivitou v publikačnej činnosti z pohľadu podpory pedagogickej činnosti. Toto výstižne 

dokumentuje predložený zoznam publikovaných prác, v rámci ktorého je uvedené autorstvo 

a spoluautorstvo pri šiestich vysokoškolských učebniciach.  

Pri hodnotení pedagogickej činnosti doc. Ing. Jána Papulu, PhD., je možné pozitívne 

hodnotiť jeho aktívne pôsobenie na Fakulte managementu a jeho prínos pri budovaní a rozvoji 

študijných programov. V roku 2010 získal ocenenie rektora UK v Bratislave za pedagogickú, 

vedecko-výskumnú a ďalšiu odbornú činnosť vysokoškolského učiteľa na FM UK v 

Bratislave. V rokoch 2010, 2011 a 2017 získal ocenenie rektora UK v Bratislave za vedenie 

vynikajúcich diplomových prác. Touto činnosťou sa významnou mierou podieľa na dotváraní 

profilu absolventa Fakulty managementu a na príprave kvalitných absolventov Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

Doc. Ing. Ján Papula, PhD., v súčasnosti pedagogicky pôsobí na prvom a druhom 

stupni štúdia. Jeho celková pedagogická práca je pozitívne hodnotená a vnímaná nielen 

samotnými študentmi, ale má pozitívnu odozvu aj zo strany teoretickej sféry a odborníkov 

z praxe, o čom svedčia aj ohlasy na jeho publikácie.  
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Pedagogickú činnosť doc. Ing. Jána Papulu, PhD., je možné celkovo hodnotiť po 

odbornej stránke pozitívne. Na základe dosahovaných výsledkov v pedagogickej činnosti sa 

zaradil medzi významné osobnosti z oblasti výchovy a vzdelávania manažérov pre podnikovú 

prax. 

 

II. Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti 

Pedagogická činnosť doc. Ing. Jána Papulu, PhD., je významne podporená jeho 

rozsiahlou vedecko-výskumnou činnosťou. V prácach, ktoré prezentujú jeho vedecko-

výskumné výsledky dominuje zameranie na strategické riadenie v kontexte strategických 

systémov manažmentu výkonnosti, budovania systémov trvalo udržateľnej 

konkurencieschopnosti či zdrojovo orientovaných prístupov v podobe intelektuálneho 

kapitálu. Ďalej sú to aktuálne témy súvisiace s priemyslom 4.0, spoločenskou 

zodpovednosťou podnikov, ich inovačnou aktivitou a inovatívnymi spôsobmi manažmentu 

organizácií. Doc. Ing. Ján Papula sa venoval aj témam operatívneho manažmentu výkonnosti 

vo väzbe na finančné výsledky, ktoré majú presah do oblasti manažérskej ekonomiky 

a controllingu. Dokumentujú to riešené projekty domácich grantových agentúr VEGA 

a APVV, ako aj zahraničných zadávateľov. V týchto projektoch bol doc. Ing. Ján Papula, 

PhD., zapojený ako spoluriešiteľ, zástupca vedúceho projektu alebo aj vedúci projektu. 

V súčasnosti je jeho vedecko-výskumná činnosť zameraná na skúmanie zmien v manažmente 

podnikov na Slovensku v súvislosti s prechodom na priemysel 4.0, kde je aktuálne vedúcim 

projektu VEGA. 

Doc. Ing. Ján Papula, PhD. bol projektovým manažérom a zástupcom projektového 

manažéra aj v projektoch ESF (Európsky sociálny fond) so zameraním na budovanie e-

learningu na Fakulte managementu UK, aktivizáciu podnikateľských a manažérskych 

zručností a poradenské a rozvojové centrum pre študentov s potenciálom založenia vlastného 

podniku. Participuje aj na projekte Erasmus+ pri riešení technologických výziev vo vyššom 

vzdelávaní. 

V súvislosti s vedecko-výskumnou činnosťou doc. Ing. Jána Papulu, PhD., je možné 

pozitívne hodnotiť jeho dosahované výsledky predovšetkým na základe ich vyústenia do 

rozsiahlej publikačnej činnosti. Túto publikačnú činnosť tvoria predovšetkým vysokoškolské 

učebnice, monografie a ďalšie vedecké práce a príspevky publikované v časopisoch, na 

domácich a zahraničných konferenciách, či iných odborných vystúpeniach. Významnú časť 

tejto publikačnej činnosti predstavujú aj jeho odborné práce pre prax.  

Pozitívne je možné hodnotiť aj pôsobenie doc. Ing. Jána Papulu, PhD., v oblasti 

vedenia záverečných prác na prvom a druhom stupni štúdia a výchovy doktorandov. Pod jeho 

vedením bolo úspešne obhájených 67 bakalárskych prác, 165 diplomových prác a 1 rigorózna 

práca. Menovaný úspešne doviedol 6 doktorandov k obhajobe ich záverečných prác a k 

ukončeniu 3. stupňa štúdia a ďalšia jeho jedna doktorandka je po úspešnom absolvovaní 

dizertačnej skúšky.  

Všetky tieto uvedené výsledky svedčia o kvalite vedeckej práce menovaného a 

zároveň o jeho schopnosti pretransformovať tieto výsledky tvorivo do praxe. 
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III. Hodnotenie výsledkov publikačnej činnosti 

Publikačná činnosť doc. Ing. Jána Papulu, PhD., je v súvislosti s inauguračným 

konaním zdokumentovaná Zoznamom jeho publikačnej činnosti a ohlasov. Podľa uvedeného 

zoznamu menovaný je spoluautorom šiestich vedeckých monografií vydaných v zahraničných 

vydavateľstvách, jednej vedeckej monografie vydanej v domácich vydavateľstvách, piatich 

vysokoškolských učebníc vydaných v domácich vydavateľstvách, dvoch vedeckých prác 

v zahraničných karentovaných časopisoch, troch vedeckých prác v ostatných zahraničných a 

domácich časopisoch. Okrem toho je spoluautorom piatich vedeckých prác v zahraničných 

časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS a siedmich 

vedeckých prác v zahraničných a domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch. Výsledky 

výskumu publikoval doc. Ing. Papula Ján, PhD. aj na 29 zahraničných a 14 domácich 

vedeckých konferenciách. Celkovo má 92 publikácii a 488 ohlasov.  

Publikačná činnosť doc. Ing. Jána Papulu, PhD., je výsledkom jeho snahy prispieť 

k rozvoju teóriu a praxe manažmentu predovšetkým v takých oblastiach, ako je 

konkurencieschopnosť podnikov, inovačné aktivity a ďalšie oblasti súvisiace s trendami 

globalizácie a dynamikou zmien v prostredí. Predložené publikácie dokumentujú úsilie autora 

prispieť k rozvoju i ďalších oblastí teórie a praxe podnikového manažmentu, ako je rozvoj 

intelektuálneho kapitálu a vzdelávanie a rozvoj zamestnancov.  

Predložená publikačná činnosť poukazuje na úzke prepojenie vedecko-výskumnej 

a pedagogickej práce doc. Ing. Jána Papulu, PhD., a to publikovaním učebníc a učebných 

textov, ako i vedeckých príspevkov a monografií, na ktorých sa podieľala ako autor alebo 

spoluautor.  

Publikačnú činnosť doc. Ing. Jána Papulu, PhD. je možné z tohto pohľadu hodnotiť 

pozitívne, lebo znamená prínos z pohľadu rozvoja teórie, podporuje zvyšovanie kvality  

pedagogickej činnosti a je dôležitým zdrojom poznatkov pre študentov, ako i manažérov 

v podnikovej praxi.   

 

IV. Záverečné hodnotenie  

Doc. Ing. Ján Papula, PhD. počas svojho pôsobenia ako vysokoškolský pedagóg 

preukázal schopnosť vedecky pracovať a výsledky svojej vedeckej práce tvorivo využívať v 

pedagogickej a odbornej činnosti. 

Na základe predložených výsledkov v oblasti pedagogickej, vedecko-výskumnej  

a publikačnej  činnosti odporúčam udeliť doc. Ing. Jánovi Papulovi, PhD., titul „profesor“ v  

študijnom odbore manažment.  

 

 

 

V Bratislave 23. 12. 2021              prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD. 

                                                                                                            oponent 


