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1. Aktuálnosť zvolenej 
témy: 

Základným pilierom otvorenej a slobodnej ekonomiky je podnikanie. 
Každý štát by mal dbať na podporu tvorby vhodných podmienok pre 
rozvoj a udržanie existujúcich podnikov, ale aj podmienok pre 
vytváranie nových podnikateľských subjektov. Svojim prístupom tak 
dokáže alokovať potrebné financie na chod štátu, zároveň ovplyvniť 
úroveň zamestnanosti a spokojnosti svojich občanov. Problém 
podpory a tvorby vhodných podmienok začínajúcich podnikov, ako aj 
ich udržania v nasledujúcom období je pre každú ekonomiku 
dôležitou výzvou pre jej rast. 
Z tohto pohľadu považujem spracovanie témy habilitačnej práce Ing. 
Milana Fiľa, PhD., ohľadom hodnotenia podnikateľského prostredia 
začínajúcich podnikateľských subjektov a prezentovaných návrhov 
smerujúcich k zlepšeniu kvality podnikateľského prostredia, za 
vysoko aktuálnu, prakticky využiteľnú a potrebnú pre rozvoj v danej 
oblasti. 

2. Vhodnosť zvolených 
metód: 

Habilitant pri spracovaní svojej práce využil kombináciu dostupných 
a vhodných vedeckých metód. Prístupy komparatívnej a obsahovej 
analýzy boli využité pre komplexný teoretický prehľad riešenej 
problematiky, ako aj identifikáciu legislatívnych, inštitucionálnych  
a finančných faktorov hodnotenia podnikateľského prostredia pre 
začínajúcich podnikateľov na Slovensku a vo vybraných krajinách. 
Pre zhodnotenie vývoja a trendov podnikateľského prostredia 
z dostupných databáz boli využité metódy kvantitatívnej analýzy 
časových radov. Pre prognózu vývoja bol využitý algoritmus 
exponencionálneho vyhladzovania historických dát. V rámci 
zisťovania a hodnotenie postojov obyvateľstva vo vzťahu k začatiu 
podnikania na Slovensku bol realizovaný empirický výskum, ktorého 
sa zúčastnilo 426 respondentov. Aj napriek prvotnému vnímaniu 
pomerne nízkej početnosti vzorky, bola reprezentatívnosť 
výberového súboru testovaná vybranými postupmi (Chí test, 
Kolmogorov-Smirnov test, Kruskal-Wallisov test, Friedmanov test) na  
charakteristické znaky pohlavie, región, preferencie, trhový podiel 
a pod. Aj na základe toho hodnotím zvolené a využité metódy v práci 
za adekvátne a postačujúce. 
Osobne pozitívne hodnotím precízne analyticky spracovanú časť 
možností financovania a podpory podnikateľských subjektov, ako aj 
časť nových alternatívnych foriem podnikania, ktoré v našich 
podmienkach hľadajú stále svoje uplatnenie. 
Na druhej strane si myslím, že časť venujúca sa návrhom možnosti 



zlepšenia kvality podnikateľského prostredia pre vstup do 
podnikania, by si zaslúžila aspoň v niektorých oblatiach ešte viac 
precíznejšieho prístupu z pohľadu špecifikácie obsahovej náplne 
a vplyvu celého procesu vo vybraných oblastiach (napr. v časti 
Podnikateľské minimum na školách, Zjednodušenie prístupov 
k fondom EÚ alebo Osobitná podpora podnikania mladých). 

3. Prínosy habilitačnej 
práce: 

Predkladaná habilitačná práca prináša niekoľko prínosov, medzi 
ktoré z môjho pohľadu patria: 
- analyticky precízne spracovaná časť hodnotenia podnikateľského 
prostredia prostredníctvom vybraných ukazovateľov (početnosť 
a štruktúra podnikateľských subjektov, počet novovzniknutých 
subjektov s kvantifikáciou počtu novovzniknutých pracovných miest a 
miery prežitia),  
- podroná špecifikácia legislatívno-administratívno-finančných 
faktorov ovplyvňujúcich podnikanie začínajúcich podnikateľov, ako aj 
identifikácia motívov a bariér ich vstupu do podnikania. 
- formulácia základného rámca možností zlepšenia kvality 
podnikateľského prostredia. 
 
Poznatky prezentované v predloženej práci sa môžu stať základom 
ďalších nadväzujúcich výskumov, ale aj cennými poznatkami 
využiteľnými v pedagogickom procese. 

4. Zhodnotenie publikačnej, 
vedeckovýskumnej 
a pedagogickej činnosti 
habilitanta 

V publikačnej činnosti, ktorá je prirodzene úzko prepojená s 
vedeckovýskumnou a pedagogickou činnosťou, sa Ing. Milan Fiľa, 
PhD. dlhodobo venuje vybraným témam hodnotenia, podpory  
a zmenám podnikateľského prostredia z pohľadu nástrojov finančnej 
podpory, implementácie informačných systémov, inovácií a klastrovej 
politike prepojenia podnikov s univerzitným prostredím. 
V rámci publikačných výstupov oceňujem spoluautorstvo vedeckej 
monografie pod názvom: "Diverzifikácia ako manažérsko-
ekonomický nástroj rozvoja poľnohospodárskch podnikov", ako aj 
piatich vysokoškolských učebníc a učebných textov. Významnými 
výstupmi uverejnenými v rámci medzinárodného prostredia je 
publikovanie troch vedeckých prác v zahraničných časopisoch 
registrovaných v databázach WOS a Scopus. Zároveň habilitant v 
spoluautorstve publikoval ďalšie 2 vedecké práce v domácich 
časopisoch registrovaných v dabázach WOS a Scopus a 19 
vedeckých prác v ostatných domácich a zahraničných časopisoch. 
Ďalej bolo publikovaných 28 príspevkov na domácich a zahraničných 
konferenciách, ako aj 8 výskumných štúdií a rôznych priebežných 
správ. Cennými výstupmi sú aj výskumné a odborné štúdie 
vytvorené na základe požiadaviek verejných inštitúcií. 
V rámci evidovaných domácich a zahraničných citácií v databázach 
WOS a SCOPUS je celkovo evidovaných 19 ohlasov (14 
zahraničných, 5 domácich) a 20 ďalších citácií neregistrovaných v 
citačných indexoch. 
V rámci vedeckovýskumnej činnosti Ing. Milan Fiľa, PhD. v minulosti 
participoval na riešení 5 projektov VEGA (v pozícii spoluriešiteľa) a v 
jednom UGA projekte ako zodpovedný riešiteľ. Zároveň participoval 
na riešení 6 projektov medzinárodných grantových agentúr (aj 
v pozícii koordinátora) a 4 domácich a medzinárodných výskumných 
a edukačných projektoch zdroje EÚ. 
Habilitant má viac ako 6 ročnú pedagogickú prax, pričom sa v oblasti 
pedagogiky zaoberá oblasťami súvisiacimi s problematikou 
projektového manažmentu, fondov EÚ v podnikaní a komunikácie. 
V rámci svojho pôsobenia v akademickom prostredí bol vedúcim 
celkovo 52 záverečných prác prevažne v študijnom odbore: Verejná 
správa a regionálny rozvoj. Pravidelne pôsobí aj v komisiách pre 
štátne záverečné skúšky v prvom aj druhom stupni štúdia. 



Vzhľadom na hodnotný zoznam publikačných výstupov, 
uverejnených ohlasov registrovaných dostupnými databázami, ale aj 
samotné zameranie riešených projektov, ako aj pedagogickej 
činnosti, je možné konštatovať, že habilitant plní kritériá 
habilitačného konania. 

5. Otázky pre autora pri 
obhajobe práce: 

1. Ako vy osobne hodnotíte potenciál Vami spomínaných 
alternatívnych foriem podnikania na Slovensku z pohľadu tvorby 
pracovných miest? 
2. Pokúste sa podrobnejšie vysvetliť Vami prezentovanú myšlienku 
zmeny vzdelávacieho systému v prostredí vysokých škôl, ktorá by 
pomohla vylepšiť informačnú základňu pre začínajúcich 
podnikateľov. 
3. Ktoré z opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, 
inšpirované originálnym riešením okolitých krajín, by mohlo byť 
v krátkom čase realizované do praxe? 

6. Záverečné odporúčanie 
k návrhu udelenia 
vedecko-pedagogického 
titulu: 

Predložená habilitačná práca je napísaná precízne na požadovanej 
úrovni. Autor ňou preukázal schopnosť vedecky pracovať na téme, 
ktorá je aktuálna, podnetná a reflektujúca súčasné požiadavky 
podnikateľskej sféry s vysokou mierou jej ďalšieho využitia. 
Konštatujem, že v rámci svojho pôsobenia v akademickom prostredí, 
nadobudol dostatočné teoretické a praktické poznatky, ktoré dokáže 
rozvíjať a prispievať tak k rozvoju vedecko-výskumnej a taktiež 
pedagogickej činnosti študijného odboru.  
 
Po komplexnom posúdení pedagogickej, vedeckovýskumnej a 
publikačnej činnosti a celkového zhodnotenia predložených 
materiálov v rámci habilitačného konania, odporúčam, aby bol po 
úspešnej habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce, Ing. 
Milanovi Fiľovi, PhD., udelený vedecko-pedagogický titul "docent" 
v študijnom odbore "ekonomika a manažment podniku". 
 

 
 
V o Zvolene, dňa 29.10.2018  .............................................................  
 Podpis 
 
 
 
 


