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1. Aktuálnosť zvolenej 
témy: 

Problematika finančnej analýzy má dlhodobú aktuálnosť a je 
považovaná za kľúčový podporný prostriedok finančného 
rozhodovania. Je samozrejmé, že použité prostriedky a metódy budú 
pod vplyvom meniacich sa ekonomických podmienok (najmä pokiaľ 
ide o predikčné modely), principiálne však bude finančná analýza 
vždy dôležitým a aktuálnym prvkom finančného riadenia. Aktuálnosť 
témy podčiarkuje zameranie na konkrétnu skupinu podnikateľských 
subjektov - malé a stredné podniky, ktoré sú vo väčšej miere 
ovplyvnené volatilným ekonomickým prostredím, a preto je aj 
potreba kvalitnej a včasnej interpretácie výsledkov finančnej analýzy 
akútnejšia, rovnako ako aj ich implementácia do rozhodovacích 
procesov.   

2. Vhodnosť zvolených 
metód: 

Autor v práci, ktorá má vo všeobecnosti empirický charakter, využíva 
a vhodne kombinuje viacero metód v závislosti od štruktúry práce. 
Ide hlavne o analytické metódy logicky aplikované v prvej časti práce 
a do značnej miery aj v druhej časti, kde sú analyzované silné 
a slabé stránky jednotlivých metód finančnej analýzy. V aplikačnej 
časti boli využité metódy dedukcie a porovnávania, ako aj metóda 
syntézy pri náčrte bankrotného modelu. 
Všetky použité metódy sú aplikované takým spôsobom, aby mohol 
byť naplnený vedecký cieľ práce explicitne uvedený v úvode 
habilitačnej práce.  

3. Prínosy habilitačnej 
práce: 

Habilitačná práca prináša viacero dôležitých teoretických 
i praktických poznatkov, ktoré je možné nájsť v jednotlivých 
kapitolách. Ide predovšetkým o nasledujúce prínosy: 
1. Taxonómia a systemizácia metód finančnej analýzy - túto časť 
možno považovať za podstatný teoretický prínos habilitačnej práce 
poskytujúci na dobrej vedeckej a odbornej úrovni prehľad v predmete 
skúmania práce; 
2. Analýza slabých a silných stránok finančno-analytických metód - 
predstavuje prínos práce v teoretickej aj v praktickej oblasti, pretože 
na jednej strane habilitant vedecky správne a kriticky hodnotí 
a analyzuje jednotlivé metódy finančnej analýzy z teoretického 
pohľadu a zároveň poskytuje aj určitý praktický pohľad na možnosti 
využitia v riadiacich činnostiach podnikateľských subjektov; 
3. Špecifikáciu a konkretizáciu možností aplikácie funkčných súčastí 
finančnej analýzy ako aj implikačných obmedzení v praxi finančného 
riadenia s dôrazom na prax v malých a stredných podnikoch možno 
chápať ako najvýraznejší najmä praktický prínos habilitačnej práce. 
Tu autor opäť uplatňuje metodologicky prehľadný prístup pri syntéze 



metód finančnej analýzy ex-post a príslušných konceptov finančného 
riadenia a poskytuje aj vlastný praktický úsudok v analyzovaných 
oblastiach; 
4.Náčrt bankrotného modelu ako nástroja riadenia rizík pre potreby 
malých a stredných podnikov je jednoduchý a stručný, ale teoreticky 
správny a prakticky použiteľný spôsob ako odhadnúť rizikovú 
expozíciu malého a stredne veľkého podniku.  

4. Zhodnotenie publikačnej, 
vedeckovýskumnej 
a pedagogickej činnosti 
habilitanta 

Na základe predložených materiálov konštatujem, že publikačná, 
vedecko-výskumná i pedagogická činnosť habilitanta spĺňa kritériá 
pre habilitačné konanie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej 
Bystrici. Publikačné aktivity sú na dostatočnej úrovni s viacerými 
kvalitnými výstupmi, absentuje však publikácia v impaktovanom resp. 
karentovanom časopise. Vedecko-výskumné ako aj projektové 
aktivity hodnotím ako nadpriemerné, rovnako aj pedagogické aktivity.  

5. Otázky pre autora pri 
obhajobe práce: 

1. V rámci práce uvádzate výhody a nevýhody predikčných modelov 
všeobecne. Ktoré skutočnosti treba vziať podľa vás do úvahy pri ich 
aplikácii na malé a stredné podniky? 
2. V čom vidíte slabé stránky využitia finančnej analýzy špecificky 
v slovenských podnikoch (s dôrazom na malé a stredné podniky)? 

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

Na základe uvedených skutočností týkajúcich sa habilitačnej práce, 
publikačnej, vedecko-výskumnej i pedagogickej činnosti odporúčam, 
aby bol menovanému uchádzačovi udelený vedecko-pedagogický 
titul "docent".  
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