
Oponentský posudok 
Na dizertačnú prácu Ing. Petra Nováka s názvom: Manažérske kompetencie v malých 

podnikoch 
 
 
Problematika kompetencií je v poslednom období často diskutovanou témou nielen v oblasti 
manažmentu, personálneho manažmentu ale aj aplikovaných psychologických 
a ekonomických disciplín. V centre pozornosti je jednak teoretické vymedzenie pojmu, jednak 
metodológia a metodické postupy identifikácie a kvantifikácie úrovne jednotlivých 
manažérskych kompetencií a možností ich rozvoja. V tomto zmysle k riešeniu danej 
problematiky pristúpil aj dizertant, ktorý si stanovil cieľ zistiť úroveň manažérskych 
kompetencií vrcholových manažérov malých výrobných podnikov z pohľadu podnikového 
riadenia, identifikovať kľúčové premenné, ktoré majú vplyv na úroveň kompetencií a na 
základe získaných poznatkov navrhnúť postupy zvyšovania úrovne manažérskych 
kompetencií. Hlavný cieľ, ktorý dizertant  konkretizoval v štyroch parciálnych cieľoch, splnil. 
Pri spracúvaní problematiky doktorand využil tak všeobecné  metódy: analýzu, syntézu, 
zovšeobecnenie, a z exploračných metód použil najmä dotazníkovú metódu a metódu 
štruktúrovaného rozhovoru s otvorenými otázkami. Na vyhodnotenie získaných údajov 
a informácií použil matematicko-štatistické metódy.  Metodologický postup ako aj použité 
metódy možno hodnotiť ako postačujúce. 
V teoretickej časti práce autor spracoval súčasné teoretické poznatky z oblasti manažérskych 
kompetencií. I napriek  uvedeniu viacerých zahraničných teoretických zdrojov (viď zoznam 
použitej literatúry) v teoretickej časti sa pri vymedzení tak pojmu kompetencia ako aj 
v ďalšom popise a analýze uvedeného pojmu opieral najmä o názory českých autorov (5), čo 
hodnotím ako určitý limitujúci faktor, ktorý sa prejavil aj v ďalších častiach práce. I napriek 
tomu však spracovanie  poznatkov, ich klasifikácia, analýza a zovšeobecnenie v teoretickej 
časti hodnotím ako postačujúce na tvorbu východiska pre empirický výskum. 
Výsledky získané v praktickej časti práce, interpretácia a vytvorenie modelu manažérskych 
kompetencií manažéra pôsobiaceho na vrcholovej úrovni manažmentu malého výrobného 
podniku  sú vedeckým prínosom doktoranda pre rozvoj  teórie manažmentu a zvlášť teórie 
personálneho manažmentu. Autor veľmi detailne popísal vzorku respondentov ako aj 
metodologický postup, ktorý aplikoval v empirickom výskume. Tento prístup autora 
hodnotím veľmi pozitívne, pretože prispel k celkovej objektivizácii a klasifikácii získaných 
údajov a informácií a v konečnom dôsledku umožnil zovšeobecniť popis vnútornej štruktúry 
jednotlivých manažérskych kompetencií.  Za prínos pre prax možno   považovať 
rozpracovanie  kritérií  a metód identifikácie a rozvoja manažérskych kompetencií, ktoré sú 
využiteľné tak v procese výberu ako aj v procese vzdelávania manažérov malých podnikov. 
K aplikačným prínosom práce v pedagogickej oblasti patrí  aj doktorandom navrhnuté 
zaradenie získaných informácií a poznatkov do obsahu predmetu Podnikový manažment. 
Po formálnej stránke je predložená dizertačná práca spracovaná na požadovanej úrovni.  
Grafy a tabuľky sú vhodne zaradené do textu a sú vhodným informačným doplnkom 
skúmaného problému.  
 Dizertačnú prácu Ing. Petra NOVÁKA spracovanú na tému Manažérske kompetencie 
v malých podnikoch odporúčam  na obhajobu a po úspešnej obhajobe navrhujem 
doktorandovi udeliť akademický titul "philosophie doktor", v skratke PhD. 
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Otázky pre doktoranda: 
 

1. Možno zostaviť na základe získaných údajov a informácií kompetenčný profil 
manažéra malého výrobného  podniku? 

2. Aké problémy dizertant  považuje za rizikové pri skúmaní štruktúry manažérskych 
kompetencií. 


