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Úvod
Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD. predložila v súlade s § 1 ods. 3 písm. b) Vyhlášky Ministerstva
školstva SR č, 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo
umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov ako svoju
habilitačnú prácu monotematickú prácu, ktorá prináša nové vedecké poznatky.
Zvolená téma a ciele práce
Jedným z hlavných poslaní podnikateľskej účtovnej jednotky je zvyšovanie jej vlastného
bohatstva., čo je prejavom toho, že investovaný kapitál sa zhodnotil a prináša investorom zisk.
Autorka si zvolila dôležitú a neustále aktuálnu tému práce – ako sledovať, merať, analyzovať,
predikovať a ovplyvňovať bohatstvo spoločnosti. Dôležitosť a aktuálnosť témy práce je
zvýraznená aj súčasnou finančnou krízou, ktorá vyžaduje od podnikov flexibilné reakcie na
rýchlo sa meniace podmienky.
Autorka si ako cieľ habilitačnej práce stanovila „komplexne analyzovať majetkovú podstatu
podniku v širšom kontexte s dôrazom na identifikáciu jej vývoja v čase, vychádzajúc
z potenciálu účtovných informácií, ktoré predstavujú informačnú základňu pre manažment
a investora.“ Komplexný pohľad na túto problematiku je nesmierne dôležitý, pretože umožňuje
všetky jeho zložky posúdiť vyvážene.

Použitá metodika
Autorka zvolila vhodnú metodológiu spracovania témy práce, pričom použila adekvátne metódy:
štúdium

literatúry,

induktívno-deduktívnu

a analyticko-syntetickú

metódu

v spojení

s abstrakciou, ako aj komparatívnu systémovú analýzu. Voľba a použitie metód svedčia
o schopnosti autorky vedecky pracovať.
Štruktúra práce
Práca má 144 strán, je v nej 12 schém. Zoznam literatúry obsahuje 117 položiek – prevažne kníh
a článkov a štúdií v časopisoch a zborníkoch. Obsahuje aj odkazy na päť internetových stránok.
Štruktúra práce zodpovedá stanoveným cieľom. Okrem obligatórnych položiek sa organicky
člení na štyri kapitoly. V prvej kapitole (Historický prierez problematikou majetkovej podstaty
doma a v zahraničí) autorka uvádza čitateľa do skúmanej problematiky historicky od
prvopočiatkov účtovníctva až po súčasnosť, a to vo svete i našom území. Druhá kapitola
(Ekonomická realita a majetková podstata) obsahuje analýzu základných teoretických východísk
týkajúcich sa majetkovej podstaty podniku a jej zachovania. V tretej, najrozsiahlejšej, kapitole
(Zisťovanie majetkovej podstaty) autorka analyzuje chápanie majetkovej podstaty a koncepcií
jej zachovania v prepojení na vlastný kapitál a oceňovanie. Definuje majetkovú podstatu podniku
a vlastný kapitál, venuje sa zachovaniu a oceňovaniu majetkovej podstaty, ako aj jej vzťah
k bilančným teóriám. Posledná, štvrtá kapitola (Zisťovanie výsledku hospodárenia v kontexte
zachovania majetkovej podstaty) zdôrazňuje význam tohto ukazovateľa pri vyhodnocovaní
úspešnosti podnikania.
Splnenie cieľov a zhodnotenie práce
Ciele, ktoré si uchádzačka stanovila boli splnené. Práca je pôvodným dielom autorky. Autorka
v nej preukázala nielen schopnosť vedeckej práce, ale aj schopnosť získané výsledky
prezentovať didakticky správnym spôsobom. Odporúčam zvážiť prípadné knižné vydanie práce.
Osobne by som však niektoré časti práce zostručnil.
Otázky do diskusie/vedeckej rozpravy
1. Vedela by autorka zhodnotiť ako sú využívané teórie, ktorými sa v svojej práci zaoberá,
v ekonomickej praxi?
2. Aké legislatívne kroky by podľa autorky pomohli v tejto oblasti?
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Závery
Habilitačná práca Majetková podstata podniku autorky Renáty Pakšiovej je napísaná po
obsahovej i formálnej stránke na zodpovedajúcej úrovni a spĺňa požiadavky kladené na
habilitačné práce. Voľbou témy práce, stanovenými cieľmi, ale najmä ich naplnením autorka
prispela významne k rozvoju teórie účtovníctva. Preukázala širokú znalosť skúmanej
problematiky, vysokú odbornú a vedeckú zdatnosť Na základe celkového posúdenia práce ale aj
výsledkov jej doterajšieho pedagogického, vedeckého a odborného pôsobenia
odporúčam
aby po úspešnej obhajobe bol Ing. Mgr. Renáte Pakšiovej, PhD udelený vedeckopedagogický titul docent (doc.) v študijnom odbore 3.3.15. manažment.

Bratislava, 16. decembra 2013
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