OPONENTSKÝ POSUDOK

Habilitant: PhDr. Marian Šuplata, PhD.
Pracovisko: Fakulta managementu UK v Bratislave
Odbor: 3.3.15. manažment
Predložené podklady: habilitačná práca uchádzača, kritériá Fakulty managementu UK pre
habilitácie docentov, zoznam publikačnej činnosti, životopis, prehľad pedagogickej činnosti,
charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov a najvýznamnejšie ohlasy na publikačnú
činnosť.
Oponent: prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
Na základe predložených podkladov a osobného poznania osobnosti habilitanta
predkladám nasledujúci oponentský posudok.
Vedecká a publikačná činnosť: Vo vedeckej a publikačnej činnosť habilitant spĺňa
a v niektorých kritériách presahuje požiadavky kladené na uchádzača o habilitačné konanie.
Konštatujem, že kritériá na habilitačné konanie habilitant splnil. Predložené podklady
hodnotím kladne, vedecké výstupy výskumných úloh a nadväzujúca publikačná činnosť sú
požadovanej kvality a vzťahujú sa na tento odbor. Hodnotím ich ako aktuálne a na najnovšom
stupni poznania v tomto odbore. Publikačné výstupy sú vhodné na využitie v ďalšej vedeckej
a aj pedagogickej činnosti nielen v samotnom odbore, ale aj v širokej škále manažérsky
a ekonomicky orientovaných odborov. Osobitne kladne hodnotím účasť vo výskumných
projektoch a jeho výstupy z týchto projektov.
Pedagogická činnosť: Habilitant pracuje ako vysokoškolský učiteľ na Ekonomickej fakulte
UMB v Banskej Bystrici od roku 2010 a na Fakulte managementu UK v Bratislave od roku
2008 doteraz. Vyučuje predmety zamerané na manažment a ekonómiu. Habilitant je
erudovaný učiteľ, čomu nasvedčuje aj jeho schopnosť vyučovať okrem slovenského jazyka aj
v anglickom a francúzskom jazyku. Habilitant pôsobil v priebehu svojej pracovnej kariéry aj
v decizívnej sfére a aj v orgánoch Európskej únie. Vysoko v jeho učiteľskej činnosti
oceňujem možnosť tvorivého prepájania nadobudnutého poznania v spoločenskej praxi počas
pôsobenia v decizívnej sfére a teoretického poznania počas minulého a súčasného pôsobenia
na akademickej pôde.
Habilitačná práca: Habilitačná práca „Vplyvy manažmentu Európskej komisie na vybrané
procesy v Slovenskej republike“ má tri kapitoly utvorené z vybraných poznatkov zo 165
vedeckých a odborných publikácií, tri prílohy, a to na 99 stranách textu. Habilitačná práca má
vhodnú štruktúru, jednotlivé kapitoly sú vyvážené obsahom i rozsahom a logicky na seba
nadväzujú. Je napísaná vedeckým jazykom, pojmy sú používané v správnych, zaužívaných
významoch a je zrozumiteľne napísaná tak, že umožňuje jej využitie aj v pedagogickom
procese. Poznatky v nich uvedené ako aj ich interpretácia v záveroch k jednotlivým
kapitolám a podkapitolám nasvedčujú, že autor má v daných oblastiach poznanie na úrovni
najnovších poznatkov. Poznanie v nich nazhromaždené je významným podkladom pre ďalšiu
tvorivú prácu vo vedeckej i pedagogickej činnosti, a to nielen v manažérskych resp.
ekonomických odboroch, ale aj ďalších odboroch, napr. v odbore medzinárodné vzťahy,
politológia a ďalšie.
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Stanovenie cieľa a miera jeho splnenia: Cieľom habilitačnej práce je snaha priblížiť
vybrané poznatky z manažmentu Európskej komisie v kontexte jeho vplyvu na vybrané
procesy v Slovenskej republike. Habilitačná práca má tri kapitoly, a to: „Vybrané aspekty
manažmentu Európskej komisie“, „Vplyvy európskej integrácie na vybrané procesy
v Slovenskej republike“ a „Manažment európskej komisie a budúcnosť Európy“. Po posúdení
cieľov, ktoré si habilitant stanovil a obsahu jednotlivých kapitol habilitačnej práce
konštatujem, že ciele habilitačnej práce boli v plnej miere splnené.
Vhodnosť použitých metód, metodológia: V obsahu jednotlivých textov v rámci kapitol
habilitačnej práce použil habilitant empirické a hlavne teoretické metódy výskumu, a to
všeobecné aj špeciálne. Využil metódu indukcie a dedukcie, analýzy a syntézy, osobitne
metódu sekundárnej a komparatívnej analýzy. Na podporu svojich tvrdení využíva prirárne
a aj sekundárne štatistické zdroje. Použité metódy výskumu boli použité vhodne k skúmanej
problematike.
Zhodnotenie poznatkovej bázy: Habilitant predložil vo svojej habilitačnej práci viacero
svojich hodnotiacich súdov na činnosť manažmentu Európskej komisie a jej dopadov nielen
na slovenskú spoločnosť, ale aj hodnotí účasť Slovenskej republiky v európskych procesoch.
Poznatková báza je rozsahom dostatočná na potvrdenie erudovanej orientácie habilitanta
v danej problematike.
Vedecký prínos a originalita práce: Vedecký prínos habilitanta je nielen v analýze
manažérskych procesov na vrcholovej manažérskej úrovni Európskej únie, ale aj v syntéze
nadobudnutého poznania v predmetnej problematike a v schopnosti habilitanta erudovane
predikovať ďalší vývin manažérskych procesov a ich dopadov na národné štáty, osobitne
Slovenskej republiky. Vedecký prínos habilitačnej práce je jednoznačný a habilitačná práca
je originálna.
Aplikačné prínosy práce pre prax: Habilitačná práca má významné prínosy nielen pre
spoločenskú prax v súčasných zložitých spoločenských, sociálnych a ekonomických
podmienkach európskej spoločnosti, ale aj pre pedagogickú prax, a to uplatnením
nazhromaždeného aktuálneho poznania vo vyučovacom procese.
Otázka pre autora pri obhajobe práce:
Akým spôsobom si môže v súčasnosti Slovenská republika hájiť svoje národnoštátne záujmy
v hraničných situáciách možných ekonomických dopadov vznikajúcich v súvislosti s krízou
na Ukrajine?
Záver: Na základe habilitačnej práce a predložených podkladov o vedeckej, pedagogickej,
publikačnej a ostatnej činnosti habilitanta konštatujem, že habilitant spĺňa všetky podmienky
na vymenovanie za docenta. Odporúčam Vedeckej rade Fakulty managementu UK v
Bratislave vymenovať
PhDr. Mariana Šuplatu, PhD.
za docenta v odbore 3.3.15. manažment.

V Bratislave, 15. 05. 2014

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
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