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OPONENTSKÝ POSUDOK  

pre inauguračné konanie  

doc. Ing. Jána Papulu, PhD. 

 

V súlade s § 76 ods. 10 Zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a podľa § 1, ods. 8 Vyhlášky 
MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-
pedagogických titulov docent alebo profesor a Zásad habilitačného konania o udelenie titulu docent a 
vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského k citovanej vyhláške MŠ SR, so 
súhlasom vedeckej rady FM UK zo dňa 9.12.2021 som bola dňa 10.12.2021 dekanom FM UK prof. RNDr. 
Michalom Gregušom, PhD. vymenovaná  za oponentku inauguračnej komisie na prípravu 
inauguračného konania o udelenie titulu profesor doc. Ing. Jánovi Papulovi, PhD., pedagogickému 
pracovníkovi Fakulty managementu UK, v odbore manažment. Menovací dekrét mi bol doručený            
e-mailom dňa 20.12.2021. 

Plnenie minimálnych kritérií 

V súlade s kritériami FM UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického titulu „profesor“ konštatujem, že: 

 Doc. Ing. Ján Papula, PhD. získal vedecko-pedagogický titul docent v odbore manažment v roku 
2013 a súčasne pôsobí ako VŠ učiteľ na Katedre stratégie a podnikania, Fakulty managementu 
Univerzity Komenského v Bratislave. Tým splnil minimálnu podmienku vykonávania 
pedagogickej činnosti počas doby najmenej 3 rokov od získania titulu docent v predmetoch 
z odboru, v ktorom sa má udeliť titul profesor alebo v príbuznom študijnom odbore. 

 Inaugurant je autorom, resp. spoluautorom 1 VŠ učebnice vydanej v zahraničnom 
vydavateľstve a 5 VŠ učebníc vydaných v domácom vydavateľstve, čím splnil  a vysoko 
prekročil minimálne kritérium byť autorom, resp. spoluautorom 1 VŠ učebnice, prípadne  2 
skrípt alebo učebných textov. 

 Doc. Ing. Ján Papula, PhD. je autorom, resp. spoluautorom 92 publikačných výstupov, z toho je 
67 vedeckých prác. Z nich je v kategórii A zradených 18, z ktorých 7 príspevkov vo 
vedeckých  časopisoch je registrovaných v databáze WoS alebo Scopus s IF väčším ako 0,25. 
Týmto inaugurant splnil minimálnu požiadavku 55 vedeckých prác, 6 v kategórii A a 2 
v časopisoch s IF väčším alebo rovným 0,25. 

 Inaugurant získal spolu 488 ohlasov na svoje publikácie, z nich je 214 ohlasov registrovaných 
v citačných indexoch. 337 ohlasov pochádza zo zahraničia. Pri nahliadnutí do databázy WoS 
a Scopus som si overila, že zahraničné citácie pochádzajú od autorov napríklad z Indie, USA, 
Talianska, Veľkej Británie, Fínska, Belgicka, Česka, Indonézie, Austrálie, Poľska a pod. Týmto 
boli splnené a zároveň vysoko prekročené minimálne požiadavky na 30 ohlasov, z nich aspoň 
10 evidovaných vo WoS alebo Scopus. Zároveň týmto inaugurant splnil minimálne požiadavky 



na posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzača o titul profesor, a to najmenej 20 ohlasov 
minimálne v 3 zahraničných krajinách, z nich aspoň 8 evidovaných vo WoS alebo Scopus. 

 V rámci plnenia kritérií v súvislosti s vedeckou školou, inaugurant uvádza vedenie                                       
6 ukončených doktorandov a 1 doktoranda po dizertačnej skúške, čím sú splnené a zároveň 
prekročené minimálne požiadavky na 1 ukončeného doktoranda a 1 doktoranda po 
absolvovaní dizertačnej skúšky. Na základe priložených materiálov konštatujem, že témy 
dizertačných prác sú zaradené do odboru, v akom je vedené inauguračné konanie.   

Pedagogická činnosť 

Doc. Ing. Ján Papula, PhD. pôsobil alebo pôsobí ako VŠ učiteľ, či už vo funkcii odborného asistenta 
alebo docenta na Katedre stratégie a podnikania  Fakulty managementu UK v Bratislave od a. r. 
2005/2006 a na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (2003/2004 - 
2005/2006 r.), kde na 1. a 2. stupni v rámci denného a externého VŠ vzdelávania zabezpečoval výučbu 
predmetov Projektový manažment, Podnikanie, Procesný manažment, Podnikanie a manažment. 
V súčasnosti  na FM UK zabezpečuje výučbu predmetov Manažérska ekonomika, Controlling, 
Projektový manažment, Procesný manažment, Strategické analýzy a strategický controlling, 
Manažment projektov. 

Počas svojej pedagogickej činnosti inaugurant pôsobil veľmi intenzívne ako vedúci veľkého počtu 
záverečných prác, pričom viedol 67 bakalárskych a 165 diplomových prác. Témy prác sú a boli 
orientované na rôzne aspekty podnikania, rôzne činnosti, ovplyvňujúce faktory  a nástroje súvisiace 
s realizáciou procesu manažmentu v podnikoch a parciálne oblasti manažmentu, ako napríklad 
projektový, procesný, znalostný a facility manažment,  inovácie, rodinné podnikanie, controlling, 
kontrolu, plánovanie, modelovanie a informácie v manažmente. Vysoko oceňujem, že inaugurant 
priebežne aktualizoval a aktualizuje témy, ktorým sa venuje, a to v súlade s kvalitatívnym vývojom 
daného odboru v čase. V posledných rokoch je v témach záverečných prác manažment prepojený 
s prvkami Priemyslu 4.0, ako napríklad Busiess Intelligence, digitálnou transformáciou a pod. Toto 
všetko dokumentuje skutočnosť, že inaugurant je nielen z pedagogického, ale aj odborného aspektu 
v danom odbore manažment veľmi zdatný a progresívny. 

Inaugurant prispieva k vysokej kvalite výučby taktiež aj tvorbou a publikovaním študijnej literatúry, 
konkrétne je to 1 VŠ učebnica, ktorá bola vydaná v zahraničnom vydavateľstve a 5 domácich VŠ 
učebníc.  

Oceňujem, že inaugurant zvyšuje kvalitu svojich odborných a pedagogických znalostí a zručností 
v rámci celoživotného vzdelávania. Je držiteľom viacerých certifikátov a súčasne pôsobí aj ako lektor 
a poradca vo viacerých komerčných projektoch. Znalosťami a hlavne skúsenosťami z tejto oblasti môže 
obohacovať výučbu a lepšie tak študentom transformovať teóriu do praxe. 

Vedecko-výskumná činnosť 

Doc. Ing. Ján Papula, PhD. vo svojej vedecko-výskumnej činnosti orientuje pozornosť na oblasť  
strategických systémov manažmentu výkonnosti a budovania systémov trvalo udržateľnej 
konkurencieschopnosti, rozvoja strategického manažmentu, a to predovšetkým vo vzťahu k zdrojovo 
orientovaným prístupom s využitím konceptu manažmentu intelektuálneho kapitálu a taktiež na oblasť 
inovatívnych spôsobov manažmentu organizácií. 

Poznatky a skúsenosti z uvedenej oblasti implementuje do činností, ktoré súvisia s návrhom 
a manažovaním výskumných projektov. Inaugurant je v súčasnosti zodpovedným riešiteľom 1 projektu 
VEGA, v minulosti bol zodpovedným riešiteľom 1 projektu APVV a pôsobil ako riešiteľ na ďalších 3 
projektoch VEGA, 1 medzinárodného výskumného projektu Leverage knowledge for sustainable 
innovation and growth. Svojou aktívnou účasťou tiež participoval na 1 projekte Erasmus+ a ďalších 3 
ESF projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. 

S oblasťou výskumu korešpondovali témy záverečných a z nich predovšetkým dizertačných prác, 
keď školení doktorandi zároveň participovali na vedeckých publikáciách a na napĺňaní cieľov už 



spomínaných vedeckých projektov. Uvedené aktivity prispievajú zároveň  k formovaniu vedeckej školy. 
Za zmienku stojí skutočnosť, že 4 zo 6 dizertačných prác, ktorých vedúcim bol inaugurant, boli 
vypracované v anglickom jazyku zahraničnými doktorandami pôsobiacimi na FM UK.  

Medzi výstupy vedecko-výskumnej oblasti patria aj početné publikované výstupy. Doc. Ing. Ján 
Papula, PhD. je autorom, resp. spoluautorom 67 vedeckých prác, pričom pôsobil v pozícii vedúceho 
tímu autorov pri tvorbe 1 zahraničnej vedeckej monografie a ako člen autorského kolektívu pri 4 
zahraničných a 1 domácej monografii. Okrem iného publikoval 30 príspevkov na zahraničných a 14 
príspevkov na domácich konferenciách, v 2 zahraničných karentovaných časopisoch, 5 zahraničných 
časopisoch registrovaných v databáze  WoS alebo Scopus a pod. 

Vysokú úroveň realizácie vedecko-výskumnej činnosti, ktorá bola spredmetnená do publikácií, 
potvrdzuje veľké množstvo ohlasov (488), osobitne sú to ohlasy v publikáciách, ktoré sú registrované 
v databázach WoS a Scopus (214) a tiež 4 citácie v renomovanom časopise Journal of Intellectual 
Capital, ktorý je zaradený do kategórie Q1. V tejto súvislosti vysoko oceňujem aj fakt, že 69,3 % 
všetkých publikácií inauguranta má aspoň jednu evidovanú citáciu, pričom 35,2 % všetkých publikácií 
má aspoň jednu evidovanú citáciu registrovanú v databázach WoS alebo Scopus. 

Záver  

Inaugurant spĺňa,  zároveň prekračuje požadované kvantitatívne kritériá pre vymenovanie za 
profesora a dosahuje vysokú kvalitatívnu úroveň v oblasti pedagogickej i vedecko-výskumnej činnosti, 
čoho dôkazom sú taktiež získané ocenenia  rektora UK v Bratislave za pedagogickú, vedecko-výskumnú 
a ďalšiu odbornú činnosť vysokoškolského učiteľa z roku 2010 a ocenenie rektora UK v Bratislave za 
vedenie vynikajúcich diplomových prác v rokoch 2010, 2011 a 2017. Je známy a citovaný domácou a aj 
zahraničnou vedeckou komunitou, spolupracuje s podnikateľskou sférou, buduje vedeckú školu 
v spoločensko-vednej disciplíne  manažmentu, pôsobí a pôsobil vo viacerých funkciách na FM UK a aj 
v jej vedení. 

Na základe vyššie uvedeného konštatujem, že doc. Ing. Ján Papula, PhD. spĺňa kritériá pre 
úspešné ukončenie inauguračného konania a odporúčam schváliť návrh na jeho vymenovanie za 
profesora v odbore habilitačného a inauguračného konania manažment.  

 

Žilina, 20.1.2022 


