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1. Aktuálnosť zvolenej 
témy: 

Téme habilitácie je  vysoko a dlhodobo aktuálna. Najmä v dôsledku 
globalizácie svetovej ekonomiky a rastu súťaže, v dôsledku  
súčasných zmien vo svetovej ekonomike, vrátane EÚ a SR, kedy 
súčasne pod vplyvom nových technológií dochádza k výrazným 
štrukturálnym zmenám v oblasti investovania firiem.  

2. Vhodnosť zvolených 
metód: 

Práca využíva kombináciu viacerých metodologických prístupov a 
metód. Autor demonštruje enormné úsilie a množstvo práce pri 
spracovaní dát pre jeho vlastné zistenia. 

3. Prínosy habilitačnej 
práce: 

Hlavný prínos práce vidím v pokuse autora vstúpiť do pomerne 
hlbokej aktuálnej  vedeckej diskusie o zdrojoch 
konkurencieschopnosti firiem, o determinantoch určujúcich ich 
investičnú aktivitu, výdavky firiem na vedu a výskum. A to najmä v 
dôsledku daňovej politiky a regulačného zaťaženia firiem. V tomto 
smere autor prináša niektoré vlastné originálne zistenia, či už z 
prieskumov, ale  najmä s využitím modelov panelovej regresie a 
modelov typu PROBIT.  
Kým u modelov a faktorov použitých v modeloch panelovej regresie 
nachádzam teoretické zdôvodnenie v teoretickej časti, u použitých 
modelov PROBIT takéto východiská, či zdôvodnenie hypotéz skôr 
absentuje. 
Validitu   modelových výsledkov autora  podľa mňa  do značnej miery 
oslabuje aj nevýznamnosť  vplyvu viacerých predpokladaných 
determinantov, čo má dosah na správnu, resp. skreslenú  
interpretáciu vplyvu u skupiny potvrdených faktorov. Podľa môjho 
úsudku ide o dôsledok multikolinearity medzi faktormi, pričom 
testovanie tohto javu v práci nenachádzam. Druhým vysvetlením je, 
že tieto determinanty naozaj nemajú vplyv na závislé veličiny a ich 
zahrnutie do modelu len skresľuje skutočné vplyvy štatisticky 
významných premenných.         

4. Zhodnotenie publikačnej, 
vedeckovýskumnej 
a pedagogickej činnosti 
habilitanta 

Publikačnú aktivitu uchádzača dokumentuje okrem kvantitatívnych 
ukazovateľov množstva publikácií a projektov najmä počet ohlasov 
na publikácie, v ktorých uchádzač vystupuje ako autor, resp. 
spoluautor.  Vysoký počet dosiahnutých citácií v databázach  Web of 
Science, SCOPUS a Google Scholar a dosiahnutý H-index autorom 
dokumentuje akceptáciu jeho výsledkov v medzinárodnom rozmere, 



pričom v rámci porovnania úrovne SR úroveň ohlasov výrazne 
prekračuje súčasný štandard SR. 
Vedecko-výskumná činnosť sa opiera o zapojenie do 10  
výskumných  projektov, kde bol uchádzač integrálnou súčasťou, 
resp. v jednom aj v pozícii hlavného  riešiteľa. 
Predložený prehľad pedagogickej  činnosti z hľadiska  zamerania 
vyučovaných  predmetov, deklaruje jasné zameranie habilitanta na 
odbor habilitácie,  deklaruje aj aj jeho vysokú pedagogickú 
erudovanosť a nasadenie.  Záverečné práce vedené uchádzačom, či 
už na 1. a 2. stupni štúdia  sú svojim zameraním plne kompatibilné s 
vedecko-pedagogickým profilom uchádzača.  
Z kvantitatívneho hľadiska počtom publikácií najmä v databázach 
WOS a SCOPUS, intenzitou projektového zapojenia a vedenia 
záverečných  prác habilitant  výrazne prekračujú požadované 
minimálne počty v kritériách pre habilitačné konania.     

5. Otázky pre autora pri 
obhajobe práce: 

a. Ako ekonomicky  vysvetľujete v modeli napr. na str. 83 kladný 
vplyv daňovo-odvodového zaťaženia a kladný vplyv ďalších 
determinantov nákladového typu    na podnikové investície ?  
b. Ako ekonomicky  vysvetľujete v modeli PROBIT na str. 114 
záporný vplyv „nedostupnosti zručností na trhu práce“ na 
neschopnosť investovať ?  

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

Vzhľadom na vyššie uvedené publikačné výsledky a ohlasy prác 
autora, ďalej na  skutočnosť, že i napriek mnou uvedeným výhradám 
predložená habilitačná práca: 
 
- obsahuje množstvo zaujímavých podnetov,  
- dokumentuje   množstvo úsilia autora,  
- je rozsiahlym základom pre prehĺbenie výskumu v oblasti 
daňových a regulačných vplyvov na investície firiem a pre následné 
potenciálne publikácie,  
  
odporúčam 
habilitantovi udelenie   vedecko-pedagogického titulu  docent. 
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