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1. Aktuálnosť zvolenej 
témy: 

Štandardizácia verejných služieb v sebe zahŕňa stanovenie 
požiadaviek vo vzťahu k ich vlastnostiam, ako aj k procesom ich 
poskytovania. V tomto zmysle by cieľom štandardizácie malo byť 
zvýšenie kvality verejných služieb a efektívnosti ich poskytovania. Či 
bude tento cieľ skutočne aj dosiahnutý závisí od procesu, akým sa 
štandardy verejných služieb vytvárajú. Ponukovo orientovaný prístup 
v procese štandardizácie verejných služieb, navyše ovplyvnený 
nadnárodnou politikou EÚ, je často krát z pohľadu potrieb občana a 
špecifík národnej ekonomiky vnímaný kontroverzne. Habilitačná 
práca vzhľadom na uvedené je preto svojím obsahom cenným 
príspevkom k odbornej diskusii k problému štandardizácie verejných 
služieb, hlavne vo vzťahu k praktickej rovine jeho riešenia.  

2. Vhodnosť zvolených 
metód: 

Samostatná časť habilitačnej práce, ktorá by jasne vysvetľovala a 
argumentovala metodiku riešenia výskumného problému 
štandardizácie verejných služieb, v práci absentuje. To do istej miery 
sťažuje možnosť posúdenia vhodnosti zvolených metód riešenia 
problému. Gnozeologický základ uchopenia výskumného problému v 
úvodných kapitolách práce predstavuje východisko pre samotný 
výskum, ktorý má v tomto prípade exploračný charakter bez 
verifikačnej sily jeho záverov, t.j. chýbajú hypotézy, respektíve 
výskumné otázky odvodené z tohto gnozeologického základu, 
ktorých verifikáciou/zodpovedaním by bol jasnejšie argumentovaný 
posun poznania problému v jeho teoretickej rovine. Explanačný 
charakter textu práce má však svoju logiku a smeruje k naplneniu 
stanoveného cieľa práce, smerujúceho skôr k praktickému riešeniu 
problému.  

3. Prínosy habilitačnej 
práce: 

Prínosy habilitačnej práce, ako naznačuje vyššie popísaný charakter 
výskumnu možno očakávať skôr v praktickej rovine riešenia 
problému štandardizácie verejných služieb. Prezentované výstupy 
aplikačnej časti práce môžu predstavovať východisko pre ďalší 
výskum problému orientovaného na posun poznania problému, t.j. 
môžu byť kľúčovými zdrojmi pri formulácií vedeckých predpokladov 
ako gnozneologických, resp. logických tvrdení, ktorých overenie 
platnosti by posunulo vedecké poznanie problému štandardizácie 
verejných služieb a otvorilo ďalšie možnosti riešenia praktickej roviny 
štandardizácie verejných služieb minimálne v rozmere národnej 
ekonomiky.  

4. Zhodnotenie publikačnej, 
vedeckovýskumnej 
a pedagogickej činnosti 

Na základe predložených materiálov, možno konštatovať, že 
uchádzačka splnila všetky kritériá na vymenovanie  docenta v časti I. 
Pedagogická činnosť. V časti  III. Publikačná činnosť sú splnené 



habilitanta všetky kritéria, pričom je treba zdôrazniť prekročenie minimálneho 
požadovaného počtu vedeckých prác kategórie A a publikovanie 
dvoch vedeckých prác v časopisoch s IF väčším ako 0,25. Vzhľadom 
na uvedené možno očakávať v blízkej budúcnosti ohlasy 
registrované v citačných indexoch WoS a Scopus. Uchádzačka 
rovnako plní podmienku externej aktívnej spolupráce s EF UMB v 
zapojení sa do pedagogického procesu a spoločných publikačných 
aktivitách.  

5. Otázky pre autora pri 
obhajobe práce: 

Práca uvádza konštatovanie, že „vedecké prístupy k štandardizácii 
verejných služieb vychádzajú z verejného záujmu ako cieľa 
verejných politík“. Toto konštatovanie dokumentuje problém otvorený 
v úvode posudku – ponukovo orientovaný prístup k štandardizácii 
verejných služieb. Pokiaľ pristupujeme k riešeniu štandardizácie 
verejných služieb v „mene verejného záujmu“ z pohľadu teórie 
verejnej ekonómie, dostávame sa k problému vymedzenia verejného 
záujmu vyššou autoritou na politickom trhu (ponukový princíp). Je 
možné prijať na politickom trhu pravidlo (napr. týkajúce sa 
štandardizácie verejnej služby), ktoré by popri podmienke svojej 
univerzálnej platnosti pre všetkých jednotlivcov, zároveň spĺňalo 
podmienku zvyšovania ich individuálnych blahobytov, resp. je možné 
vymedziť verejný záujem? Diskusia k tejto otázke by bola prospešná 
v rozpracovaní problematiky štandardizácie verejných služieb v teórii 
verejnej ekonómie a dotkla by sa otázky pozitív a negatív 
štandardizácie verejných služieb v praxi.   

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

Na základe posúdenia predloženej habilitačnej práce a plnenia 
kritérií na vymenovanie docenta habilitantky Ing. Renáty Haláskovej, 
Ph.D. jej odporúčam udeliť vedecko-pedagogický titul docent v 
štúdijnom odbore 3.3.23 Verejná ekonomika a služby. 
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