
OPONENTNÍ POSUDEK v řízení ke jmenování profesorem
Doc. Ing. Ivany Butoracové Šindleryové, PhD.

v oboru „Veřejná politika a veřejná správa“ na Fakultě sociálních věd UCM v
Trnavě

-------------------------------------------------------
1. Legitimita ke zpracování oponentního posudku

Oponent jmenován na základě usnesení Vědecké rady Fakulty
sociálních věd Univerzity svatého Cyrila a Metoda č.j. 2/VR FSV/2.10.2020 ke
zpracování oponentního posudku v řízení ke jmenování profesorem Doc. Ing.
Ivany Butoracové Šinderyové, PhD. v oboru Veřejná politika a veřejná správa
(dále jen inaugurant, respektive uchazečka). Ke zpracování posudku byly
oponentovi poskytnuty potřebné podklady a to jak v podobě elektronické tak i
v podobě spisové (písemně dokumentační) dle ustáleného vzoru.
2. Postup při zpracování posudku.
Zpracování posudku bude postupovat na základě struktury a logiky
konsolidovaně nastavených hodnotících kritérií, a to jako:
a. zhodnocení aktivit pedagogických uchazečky,
b. zhodnocení vědecko výzkumných a odborně publikačních aktivit
uchazečky,
c. zhodnocení ostatních odborných činností doložených uchazečkou,
d. celkové hodnocení vědecko odborného profilu uchazečky,
e) závěrečné doporučení.



3. Zhodnocení pedagogických aktivit inauguranta.
Uchazečka vykonává 17 roků univerzitní pedagogickou praxi, přičemž

byla (je) mnohonásobným školitelem na 3 univerzitách, když aktuálně
prezentuje 4 úspěšně ukončené doktorandy. Je garantkou studijního programu
Managment a ekonomie veřejné správy a spolugarantkou ve dvou dalších
studijních oborech. Uchazečka úspěšně vedla přes 50 absolvenstkých
(bakalářských a diplomových prací), přičemž ve vedení dalších pokračuje, v
období 2008 až 2010 vykonávala taktéž funkci proděkana a vedoucího katedry
na Prešovské univerzitě v Prešově.
4. Zhodnocení vědecko výzkumných a odborně publikačních aktivit
uchazečky.

Na základě konfrontace přehledu vědecko výzkumné činnosti z hlediska
naplnění kvantitativních požadavků stanovených pro plnění jednotlivých
kritérií nezbytných pro zahájení inauguračního řízení je třeba konstatovat, že
uchazečka celkově dostatečně tato kritéria splňuje, a co je důležité, v řadě
kriteriálních požadavků tato kritéria překonává. Zde hodnotíme především její
vědecko publikační činnost (vědecké monografie - 2, učebnicové texty - 6, a
zejména vědecké práce v recenzovaných časopisech, či kapitoly ve vědeckých
monografiích - cca 90). Významná část publikační aktivity uchazečky se
vztahuje k zahraničním aktivitám, jakož i ve světovém jazyku. Množství
ohlasů (cca 300), včetně více než 100 zahraničních.
5. Zhodnocení ostatních odborných aktivit uchazečky.

V souvislosti s hodnocením vědeckých aktivit uchazečky je třeba také
posoudit její účast na vědecko výkumných projektech grantového charakteru.
V tom smyslu se inaugurantka úspěšně účastnila jako spoluřešitelka řady
projektů zejména v systému VEGA. Pro univerzitního porfesora je samozřejmě



neodmyslitelná mnohočetná konferenční aktivita, což inaugurantka dokládá
aktivní účastí na cca 50 konferencích doma i v zahraničí.
6. Celkové hodnocení vědecko odborného profilu uchazečky.

Z celkového přehledu vědecko odborných aktivit uchazečky vyplývají
důležité tématické předměty a cíle, jimiž se zabývá. Uchazečka takto
prezentuje zejména svojí vědeckou koncentraci na problematiku
marketingového řízení, marketingové komunikace, jakož i marketingového
instrumentária, taktéž i managementu projektů. Je takto ocenění hodné, když
budoucí profesor může při mnohočetných formách prezentačních aktivit
vykázat určité centrální portfolio svého vědecko odborného profilu.
7. Závěr.

Celkové hodnocení plnění požadovaných vědecko odborných,
pedagogických, jakož dalších kritérií uchazečky, včetně jejího vědeckého
osobnostního oborovéno profilu umožňuje konstatovat, že inaugurant (zde
uchazečka) veškerá kritéria jednoznačně naplňuje, často i s kvantitativním i
kvalitativním přesahem. Je tak důvodné a možné navrhnout, aby v dalším
právními předpisy stanoveném inauguračním řízení bylo i na základě
inaugurační přednášky inaugurantovi (zde uchazečce) v dalším postupu
doporučeno jmenování profesorem v určeném oboru.
V Praze, dne 1.11. 2020
Prof. et doc. (mult.) JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab.
Katedra právních disciplín a veřejné správy
Metropolitní univerzita v Praze


