
NÁVRH 
na vymenovanie doc. Ing. Jána Papulu, PhD. za profesora 

v odbore manažment 
(spracovaný podľa § 4 ods.11 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 

246/2019 Z. z.) 
 

A. Zoznam členov inauguračnej komisie a oponentov prítomných na verejnej 
inauguračnej prednáške. 
 

Predseda komisie:  
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA   FM UK v Bratislave  

Členovia komisie: 
prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc.     FPM EUBA v Bratislave 

prof. Ing. Viera Marková, PhD.    EF UMB v Banskej Bystrici 

prof. Ing. Dr.  Róbert Štefko, Ph. D.   PU v Prešove 

Oponenti: 
prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph. D.    FPH VŠE v Prahe 

prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD.   FPM EUBA v Bratislave 

prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.   FRI UNIZA v Žiline 

 

Na základe predložených dokladov, ktoré boli povinnými prílohami Žiadosti 

o inauguračné konanie a na základe čl.11 ods.2 Zásad habilitačného a inauguračného 

konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite 

Komenského v Bratislave zo dňa 28. 10. 2013 (ďalej len Zásad) a na základe čl.13 ods.2 týchto 

zásad, posúdené inauguračnou komisiou, z čoho bol spracovaný návrh stanoviska pre 

Vedeckú radu fakulty dňa 03.01.2022 (návrh je príloha č.1) a na základe oponentských 

posudkov, ktoré boli doručené v stanovenej zákonom danej lehote, predseda Vedeckej rady 

fakulty prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. stanovil a oznámil v dennej tlači a na internetovej 

stránke univerzity dátum, čas, miesto konania a tému inauguračnej prednášky v súlade s § 4 

ods. 9 a 10 vyhlášky tak, že sa mohla uskutočniť na verejnom zasadnutí Vedeckej rady fakulty 

dňa 24.02.2022 za prítomnosti troch členov komisie a všetkých oponentov (viď. prezenčná 

listina). 

 
B. Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti uchádzača, ako 

aj jeho občianskych a morálnych vlastností: 
 
O vedeckej erudovanosti doc. Jána Papulu svedčí jeho bohatá publikačná činnosť. Je 

autorom, resp. spoluautorom celkom 92 publikácii. O národnom a medzinárodnom uznaní 

publikácií svedčí 488 ohlasov registrovaných v CREPČ, z ktorých 214 ohlasov je 

registrovaných v citačných databázach WoS (h-index 7 ) a SCOPUS (h-index 4).  Bez 



započítania ohlasov od osôb s afiliáciou na FM UK a spolupracovníkov na výskumných 

projektoch je počet ohlasov registrovaných vo WoS a SCOPUS 155 ohlasov.  Databáza 

Google Scholar, ktorá eviduje ohlasy z publikácií, ktoré sú indexované touto službou, eviduje 

u doc. Jána Papulu celkovo 493 ohlasov a   h-index 12.  

Kvalitu publikačnej činnosti dopĺňa fakt, že 69,3% jeho publikácií má aspoň jednu 

evidovanú citáciu a 35,2% zo všetkých jeho publikácií má aspoň jednu evidovanú citáciu 

v databázach WoS alebo SCOPUS. 

Doc. Ján Papula participoval ako riešiteľ na viacerých poradenských projektoch a to 

v spolupráci s niekoľkými poradenskými spoločnosťami zameranými na mapovanie 

a optimalizáciu procesov, oceňovanie pohľadávok a strategického riadenia. Svojim aktívnym 

prístupom umožnil fakulte získať viaceré projekty, celkovo 14. Najvýznamnejším projektom 

je projekt APVV Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 

4.0, kde pôsobil ako zodpovedný riešiteľ. K finančne najvýznamnejším projektom patria tie, 

ktoré boli financované z Európskeho štrukturálneho fondu. V priebehu pôsobenia vo 

výskumných projektoch sa orientoval na oblasti strategických systémov manažmentu 

výkonnosti a budovania systémov trvalo udržateľnej konkurencieschopnosti. Postupne sa 

vyprofiloval k aktuálnym témam rozvoja strategického manažmentu najmä vo vzťahu 

k zdrojovo orientovaným prístupom využitím konceptu manažmentu intelektuálneho 

kapitálu. Pôsobil aj na dvoch medzinárodných projektoch, jedného v rámci LLP (Lifelong 

Learning Programme) a druhého v rámci Erasmus+. 

V akademickom prostredí v pedagogickej činnosti začal aktívne pôsobiť od roku 2003 

a to na Fakulte informatiky a informačných technológií STU kde zabezpečoval predmet 

Podnikanie a manažment pre 1. ročník bakalárskeho štúdia. Na Fakulte managementu, 

Univerzity Komenského pôsobí nepretržite od roku 2005 a to vo výučbe viacerých 

predmetov a vo vedení záverečných prác mnohých študentov na všetkých troch stupňoch 

štúdia. 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. 

Jeho inauguračná prednáška sa hodnotí pozitívne po stránke ako tematickej či 

obsahovej, tak aj z pohľadu prínosu pre daný odbor. Je prínosom rovnako aj pre rozvoj 

vedeckého poznania a aj pre potreby hospodárskej a podnikateľskej praxe.  

 



Z hľadiska občianskych a morálnych vlastností nie sú voči menovanému 

v ktoromkoľvek ohľade žiadne výhrady. Je uznávaným odborníkom v oblasti svojho 

pôsobenia doma aj v zahraničí. 

 
C. Odporúčanie: 

Na základe celkového zhodnotenia uchádzača, ktoré obsahuje jej pedagogickú, 

vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť, posúdenie inauguračnej prednášky, inauguračná 

komisia 

 

o d p o r ú č a schváliť návrh na vymenovanie za profesora 

doc. Ing. Jána Papulu, PhD. v odbore manažment. 

 
 
Podpisy členov inauguračnej komisie: 

1. prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA – predseda .................................................... 

2. prof. Ing. Andrej Dupaľ, CSc. – člen .................................................... 

3. prof. Ing. Viera Marková, PhD. – člen .................................................... 

4. prof. Ing. Dr.  Róbert Štefko, Ph. D. – člen .................................................... 

Podpisy oponentov: 
 

1. prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph. D. .................................................... 

2. prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD. .................................................... 

3. prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. .................................................... 

 

V Bratislave, 24.02.2022 


