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Doc. PhDr. René PAWERA, CSc., Fakulta managementu Komenského 

univerzity v Bratislave, Katedra ekonómie a financií 
 

 

 

25. 4. 2014  

 

 

O P O N E N T S K Ý  P O S U D E K 
k vymenovaniu doc. PhDr. Mariana ŠUPLATU, PhD. za docenta v odbore 

3.3.15 manažment 
 

 

 K vypracovaniu oponentského posudku k habilitačnému konaniu PhDr. Mariána 

ŠUPLATU, PhD.  som mal k dispozícii: 

 

 Kritériá Fakulty managementu UK pre habilitácie docentov, 

 zoznam jeho publikačnej činnosti a jeho životopis a prehľad pedagogickej činnosti, 

 charakteristiku  najdôležitejších vedeckých výsledkov PhDr. Mariána Šuplatu, PhD.  

a najvýznamnejšie ohlasy na publikačnú činnosť, 

 habilitačnú prácu uchádzača.   

 

PhDr. Marián Šuplata, PhD. je skúsený pedagóg čo dokumentujú uvedené predložené 

materiály. Vyučuje v niekoľkých jazykoch, publikuje, školí bakalárov a diplomantov a 

oponuje rôzne úrovne vedeckých prác. V práci pedagóga využíva skúsenosti získané z práce 

v decíznej sfére štátu a najmä v procese pôsobenia v orgánoch EÚ. Na Fakulte managementu 

Komenského univerzity v Bratislave pôsobí ako externý učiteľ od r. 2008 doteraz a na 

Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej bystrici pacuje ako vysokoškolský 

pedagóg od r. 2010. Vyučuje predmety zamerané na manažment a ekonómiu v anglickom, 

francúzskom a slovenskom jazyku. 

 

 Predloženú publikačnú a vedeckú činnosť habilitanta hodnotím na základe znalosti 

hlavných prác uchádzača o docentskú hodnosť a predloženého zoznamu jeho publikačnej 

činnosti, ktorý spĺňa príslušné kritériá aj štatistiku ohlasov. Je zjavné, že autor výsledky svojej 

vedecko-výskumnej činnosti publikoval formou knižných publikácií a vedeckých príspevkov 

v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch. Predložené materiály hodnotím vysoko 

pozitívne, publikačná činnosť PhDr. Šuplatu je prehľadná a zrozumiteľná. Predložený 

zoznam považujem za postačujúci dokument pre habilitačné konanie. Publikačná činnosť je 

vysoko aktuálna. Vedecký  a odborný prístup k jej spracovaniu predikuje jej využiteľnosť na 

manažérsky a ekonomicky orientovaných fakultách, a pri štúdiu medzinárodného 

manažmentu. Závery jeho publikačnej činnosti sú konfrontované s precíznou znalosťou prác 

o sledovaných aspektoch medzinárodného manažmentu včítane príslušných dokumentov. 

Dôraz je správne položený na ekonomiku, ktorá je hybnou silou pozitívnej a účinnej svetovej 

integrácie. Oceňujem jeho účasť na vedeckých projektoch, PhDr. Marián Šuplata, PhD. 

cieľavedomo  pristupuje k tomu, aby výsledky jeho vedeckej práce boli publikované, a tak 

dostupné kolegom a študentom. 
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Habilitačná práca: Vplyvy manažmentu Európskej komisie na vybrané procesy 

v Slovenskej republike.  (99 s. použitá literatúra 165 vedeckých a odborných prác 

a dokumentov, 3 kapitoly, 3 prílohy) 

 

Habilitačná práca pozostáva z troch častí, pričom je napísaná vysoko odborne, 

prehľadne a zrozumiteľne a jednoznačne ju považujem za postačujúci odborný dokument pre 

habilitačné konanie. Štruktúra práce je usporiadaná vhodne a vzťahy medzi jednotlivými 

časťami na seba logicky nadväzujú. Práca je vysoko aktuálna. Vedecký prístup k jej 

spracovaniu predikuje jej využiteľnosť na manažérsky a ekonomicky orientovaných 

fakultách, ale aj pri štúdiu medzinárodných vzťahov. Práca svoje závery konfrontuje 

s precíznou znalosťou prác o európskej integrácii a príslušných dokumentov, čo sa preukázalo 

najmä v prvej kapitole. Dôraz je správne položený na ekonomiku, ktorá je hybnou silou 

pozitívnej a účinnej integrácie. Z odborného hľadiska je práca napísaná tak, že je iba ťažko 

vytýkať niečo zásadného. Z pedagogického hľadiska je habilitačná práca spracovaná veľmi 

zrozumiteľne a bude vítaným pomocníkom pre decíznu sféru, akademikov i pre študentov. 

Práca znesie porovnanie nielen na národnej úrovni. 

 

Stanovenie cieľa a miera jeho splnenia 

Autor si za cieľ habilitačnej práce stanovil priblížiť vybrané poznatky z manažmentu 

európskej komisie v kontexte jeho vplyvu na vybrané procesy v Slovenskej republike. Prácu 

rozdelil do troch základných častí, kde v úvode približuje vybrané pokusy o „inováciu“ 

riadenia kabinetov členov Európskej komisie a analyzuje princípy tvorby a riadenia rozpočtu 

EÚ v kontexte prípravy finančnej perspektívy v rokoch 2014 – 2020. V druhej časti sa 

zaoberá vplyvmi Európskej komisie na vybrané procesy na Slovensku, pričom zvláštnu 

pozornosť venoval regionálnej politike a cestovnému ruchu ako oblastiam s perspektívou 

ďalšieho rastu. V tretej – záverečnej časti -  autor objasnil otázky budúcnosti Európy 

s vysvetlením podielu manažmentu Európskej komisie na výzvach ktoré priniesla kríza 

západnej civilizácie. Ciele dizertačnej práce považujem za splnené. 

 

Vhodnosť použitých metód, metodológia 

Pri riešení cieľov práce PhDr. Marián Šuplata, PhD. správne zvolil logické metódy skúmania 

opierajúce sa o využitie abstrakcie. Využil najmä metódu indukcie a dedukcie, analýzy a 

syntézy pričom postupoval od obecného k zvláštnemu. V jednotlivých statiach prevažuje 

metóda sekundárnej a komparatívnej analýzy. Vedľa abstraktných metód využil autor i 

metódy empirického skúmania a využil už existujúce údaje (Eurostat, EK, SARIO, ŠÚ SR....). 

Použité metódy umožnili vypracovať habilitačnú prácu v rámci vymedzenej štruktúry. 

 

Zhodnotenie poznatkovej bázy 

Autor predloženej habilitačnej práce správne vystihol dopady činnosti manažmentu Európskej 

komisie na zvolené oblasti života slovenskej spoločnosti. Chápe, komplexnú zložitosť 

predmetu skúmania a to najmä z hľadiska priebehu. Predkladá analýzu vybraných kľúčových 

aspektov prvých desiatich rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii vo väzbe na 

tendencie a požiadavky rozvoja celku Európskej únie. 

 

4. Vedecký prínos a originalita práce 

Vedecký prínos predloženej habilitačnej práce vidím v predložení prehľadnej analýzy  

dopadov zvolených aspektov činnosti manažmentu Európskej komisie vo vybraných 

procesoch Slovenskej republiky a to vo väzbe na a požiadavky dynamizácie reálnej európskej 

integrácie. Práca originálne napĺňa tento zámer je napísaná zrozumiteľne, je vnútorne 

vyvážená a podáva prehľad o základných otázkach rozvoja manažmentu Európskej komisie. 
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Aplikačné prínosy práce pre prax 

Aplikačný prínos habilitačnej práce spočíva predovšetkým v tom, že riešený problém sa týka 

naliehavých praktických problémov rozvoja Slovenskej republiky. Predložená habilitácia 

napomôže nielen posúdiť argumenty vplyvov manažmentu Európskej komisie pre 

zodpovedné decízne orgány štátu, ale prispeje k orientácii odborníkov i študujúcich. 

 

Otázky pre autora pri obhajobe práce 

V súvislosti s názormi prezentovanými v habilitačnej práci navrhujem aby PhDr. Šuplata 

zodpovedal nasledujúcu otázku:  

Aké vidí autor dopady politických tlakov súčasných procesov v jednotlivých členských štátoch 

Európskej únie na manažment Európskej komisie?  

 

   

Záver:  Na základe preštudovania habilitačnej práce PhDr. Šuplatu a východiskových 

informácií o vedeckej, pedagogickej a  publikačnej  činnosti a aktivitách habilitanta a ich 

porovnania s požiadavkami FM UK na vymenovanie za docenta,  hodnotím, že úroveň  práce 

PhDr. Mariána ŠUPLATU, PhD.  dokumentuje jeho vedeckú a odbornú erudovanosť,  znesie 

porovnanie na medzinárodnej úrovni a spĺňa kritériá na vymenovanie za docenta. 

Habilitačná práca má logickú štruktúru a cieľavedome a premyslene rieši vybrané problémy 

vplyvu manažmentu Európskej komisie na vybrané procesy v Slovenskej republike. 

Odporúčam Vedeckej rade Fakulty managementu UK vymenovať PhDr. Mariána ŠUPLATU, 

PhD., za docenta v odbore 3.3.15 Manažment. 

 

 

 

Doc. PhDr. René  PAWERA, CSc.    


