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Inaugurační řízení doc. Ing. Mariany Sedliačikovej, PhD. 

 

OPONENTSKÝ POSUDEK 

 

Posouzení tří nejvýznamnějších děl 

Uchazečka předkládá jako tři nejvýznamnější publikace následující práce: 

1) Vědeckou monografii Sedliačiková M. Finančný kontroling v malých a stredných 

podnikoch - teoria a prax. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene 2015. 

Monografie se věnuje problematice finančního controllingu ve specifických podmínkách 

malých a středních podniků. Autorka analyzuje domácí a zahraniční zdroje, které se 

předmětnou problematikou zabývají. Pro hlubší poznání praxe ve slovenských podnicích byl 

realizován dotazníkový průzkum, a to v rámci dřevařského a nábytkářského průmyslu. Na 

základě výsledků a porovnání mezi stávající praxí a soudobými teoretickými poznatky byl 

navržen model finančního controllingu, který specifika malých a středních podniků vhodným 

způsobem zohledňuje. Dosažené výsledky jsou přínosné jak pro teorii, tak pro praxi.     

2) Vysokoškolskou učebnici Hajdúchová, I., Sedliačiková M. Finančné účtovníctvo a 

finančný kontroling. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene 2019. 

Učebnice je členěna do dvou základních částí zaměřených na finanční účetnictví a finanční 

controlling. Publikace se přiměřeným způsobem vztahuje ke všem podstatným tematickým 

oblastem předmětné problematiky. Je zpracována přehledně, text je srozumitelný, grafická 

úprava je vhodně volena, a to zejména s ohledem na didaktickou funkci publikace. Učebnice 

získala cenu rektora TU vo Zvolene za nejlepší knižní publikaci v roce 2019.   

3) Vědecký článek Sedliačiková M., Šatanová, A., Foltínová, A. Finančný kontroling v teorii 

a praxi malých a stredných podnikov.  In Ekonomický časopis č. 9, 2012. 

Přínos článku spočívá jednak v kvalitní rešerši a z ní vyplývajících teoretických východisek, 

zejména však v průzkumu zaměřeném na analýzu uplatnění finančního controllingu ve 

vybraném sektoru malých a středních podniků ve Slovenské republice. Mezi důležitá zjištění 

patří zejména rozdíl mezi úrovní controllingu v podnicích pod domácí kontrolou a zahraniční 

kontrolou. Bylo rovněž potvrzeno, že implementace finančního controllingu do podnikové 

praxe představuje velmi náročný proces, jehož úspěch závisí mimo jiné též na 

psychologických faktorech. Článek byl na Ekonomické univerzitě v Bratislave zařazen mezi 

nejvýznamnější publikace roku 2012.  

Všechny tři uvedené publikace jsou kvalitní a jsou zaměřeny na profilující odbornou oblast 

uchazečky.  

 

Pedagogická činnost  

Uchazečka působí na Katedre ekonomiky, manažmentu a podnikania Drevárskej fakulty 

Technickej univerzity vo Zvolene jako docentka. 
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Je spolugarantkou doktorského studijního programu „Ekonomika a manažment lesnicko-

drevárského  komplexu“ v oboru „Odvetvové  ekonomiky a manažment“. V rámci 

inženýrského studia je spolugarantkou studijního programu „Ekonomika a manažment 

podniků v drevozpracujúcom priemysle“ v oboru „Ekonomika a manažment“. V rámci 

bakalářského studia je spolugarantkou studijního programu „Rodinné podnikanie v drevárstve 

a nábytkárstve“ v oboru „Drevárstvo“. 

V uvedených oborech garantuje a vyučuje v řadě předmětů. Jedná se předměty zaměřené 

zejména na controlling, účetnictví, daně, rodinné podnikání, podnikovou ekonomiku, 

národohospodářskou politiku, mikroekonomii apod. 

Vedla 42 bakalářských a 38 diplomových prací. Je předsedkyní, resp. členkou komisí pro 

státní závěrečné zkoušky.  

Byla školitelkou tří doktorandů, kteří již studium ukončili, v současnosti je školitelkou čtyř 

doktorandů. 

Podílela se na přípravě akreditačních spisů pěti studijních programů. Významně se podílela na 

zavedení sedmi nových předmětů. 

Je autorkou, resp. spoluautorkou řady titulů studijní literatury pro výše zmíněné předměty. 

Jedná se o vysokoškolské učebnice, vědecké monografie, učební texty a power pointové 

prezentace. 

Celkově lze konstatovat, že pedagogická činnost doc. Ing. Mariany Sedliačikovej, PhD. 

odpovídá obecným požadavkům inauguračního řízení.   

 

Vědeckovýzkumná činnost 

Uchazečka se podílela na řešení jednoho mezinárodního a 19 domácích projektů.  

Mezinárodní projekt s názvem „Ecological application of nanosorbents on the base of natural 

and synthetic ionites and carbons“ byl řešen v rámci 7. rámcového programu v letech 2012 - 

2016. Doc. Sedliačiková působila na pozici zástupce garanta. 

V rámci domácích projektů se jednalo o 7 projektů agentury APVV, 9 projektů agentury 

VEGA, 2 projekty agentury KEGA a 1 interní projekt TUZVO. Ve třech z těchto projektů 

působila uchazečka na pozici zodpovědné řešitelky, v dalších čtyřech na pozici zástupkyně 

zodpovědného řešitele. 

Vědeckovýzkumná činnost uchazečky je rozsáhlá, kvalitní a aktuální.  Je možno konstatovat, 

že splňuje obecné požadavky inauguračního řízení.  

 

Publikační činnost 

Pedagogická a zejména vědeckovýzkumná činnost se pozitivně obráží v publikační činnosti 

uchazečky. Je autorkou, popřípadě spoluautorkou šesti samostatných vědeckých prací a 

monografií, 62 vědeckých studií a vědeckých článků, osmi učebnic a učebních textů, 54 

referátů a příspěvků ve vědeckých sbornících a dalších publikací, v celkovém počtu 170. 

V rámci deseti nejvýznamnějších publikací jsou uvedeny  

- dvě vědecké monografie vydané ve vydavatelství TU vo Zvolene (2010 a 2018), 

- tři vysokoškolské učebnice (spoluautorství) vydané v domácích vydavatelstvích (2011, 

2017, 2019), 
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- čtyři vědecké práce zveřejněné v zahraničních karentovaných časopisech (spoluautorství) 

s IF vyšším než 1,0,  

- jedna vědecká práce zveřejněná v domácím karentovaném časopise (spoluautorství), IF 0,27. 

Na publikace je evidováno celkem 308 ohlasů, z toho citací v 

- zahraničních publikacích registrovaných ve WOS a SCOPUS je 126, 

- domácích publikacích registrovaných ve WOS a SCOPUS je 26, 

- zahraničních publikacích neregistrovaných v citačních indexech je 41, 

- domácích publikacích neregistrovaných v citačních indexech je 115. 

Publikační činnost uchazečky je možno považovat za nadstandardní, rovněž tak počet citací 

na její publikace.     

 

Plnění kritérií pro jmenování profesorem 

Tabulka uvádějící kvantitativní přehled plnění kritérií pro jmenování profesorem obsahuje 

celkem 23 položek zahrnutých do pěti základních skupin, s cílem komplexního posouzení na 

základě kvantitativních ukazatelů. Jde o pedagogickou činnost, vědeckou školu, publikační 

činnost, ohlasy a řešení vědeckých projektů. 

Uchazečka ve všech uvedených položkách ve značné míře překračuje dolní limity, které jsou 

pro inaugurační řízení stanovené, a to v řadě případů i několikanásobně. Jde zejména o 

vědecké práce a citace. 

 

Otázka do rozpravy 

Co považujete za Váš největší přínos pro rozvoj teorie podnikového hospodářství? 

 

Doporučení 

V návaznosti na uvedené skutečnosti doporučuji, aby doc. Ing. Marianě Sedliačikovej, PhD. 

byl udělen vědecko-pedagogický titul profesor v oboru habilitačního a inauguračního řízení 

ekonomika a manažment podniku ve studijním oboru ekonómia a manažment. 

 

 

 

v Brně 17. 2. 2020                                                              

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. 

 


