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1. Aktuálnosť zvolenej 
témy: 

Zvolené téma reaguje na aktuální potřeby ve zvyšování kavality 
a dostuponosti veřejných služeb ve všech zemích EU s důrazem na 
momentální stav rozvoje procesů tvorby standardů a standardizace 
veřejných služeb v České republice. Potřebnost daného téma 
habilitační práce, nejenom pro Českou republiku, spočívá i v analýze 
a porovnání standardů vybavenosti vybraných sociálních 
a zdravotních služeb v krajích ČR, s možností využití takto 
provedené komparace pro postupné dorovnávání (zvyšování) kvality 
standardů na celorepublikové úrovni.  

2. Vhodnosť zvolených 
metód: 

Metody vědeckého zkoumání zvolené autorkou (především využití 
metody mnohorozměrného škálování a metody shlukové analýzy) 
plně odpovídají potřebám pro řešení hlavního a parciálních cílů 
habilitační práce, což je potvrzeno výsledky habilitační práce 
prezentovanými v diskusi a závěrech práce.  

3. Prínosy habilitačnej 
práce: 

Přínosy habilitační práce lze rozčlenit z  těchto vědecko-výzkumných 
pohledů (potřeb): a) Přínos z pohledu využití teoretických východisek 
pro standardizaci veřejných služeb, kde autorka precizně formulovala 
především porovnání (komparaci) teorie efektivnosti, hospodárnosti, 
úspornosti a přiměřenosti v rozsahu a teoretické erudici, která není 
ve vědecké komunitě ČR zkoumající procesy ve veřejném sektoru 
zatím takto zdokumetována. b) Přínos z pohledu komplexnosti 
deskripce stavu zahraničních zkušeností se standardizací veřejných 
služeb na mezinárodní a evropské úrovni. c) Přínos v zatím nezvykle 
rozsáhlé analýze stavu vývoje standardizace veřejných sklužeb 
v České repoublice. d) Přínos ve schopnosti využití vhodně 
zvolených statistckých metod pro modelování a aplikaci standardů 
sociálních a zdravotních služeb v krajích České republiky.  

4. Zhodnotenie publikačnej, 
vedeckovýskumnej 
a pedagogickej činnosti 
habilitanta 

Předložené seznamy publikační činnosti (včetně počtu citací 
a ohlasů) a profilu vědecko-výzkumné činnosti habilitantky dle 
našeho názoru plně odpovídají požadavkům kladeným na habilační 
řízení. Kvalita habilitační práce je dána i pedagogickými zkušenostmi 
habilitantky, které mají profil jak teoreticko-ekonomický, tak profil 
odpovídající odbornému zaměření doložené vědecko-výzkumné 
činnosti a potažmo hodnocené habilitační práce. Je to dánom i tím, 
že habilitantka působila úspěšně na třech vysokých školáv v ČR 
(VŠB-TU Ostrava, Ostravská univezita v Ostravě a Vysoká škola 
logistiky v Přerově). 

5. Otázky pre autora pri 
obhajobe práce: 

1) V prvním odstavci předmluvy konstatujete s využitím světově 
uznávaných autorů, že (cituji) ...rozsah a kvalita poskytovaných 



služeb ovlivňují zásadním způsobem uspokojení potřeb obyvatel. 
Otázka zní, zda je možné toto tvrzení doplnit  ... a také jejich 
zvyšování kvality zdraví a vzdělávání. 
2) Z grafu č. 2 na str. 31 vyplývá, že Česká republika společně 
s Rumunskem vykazují nejnižší podíl odvětví služeb ze všech zemí 
EU. Sdělte důvody rozdílů těchto dvou zemí oproti ostatním, 
případně oproti průměru EU. Hraje v tomto hodnocení nějakou roli  
proces standardizace veřejných služeb? 

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

S ohledem na kvalitu habilitační práce a kvalitu publikační, vědecko-
výzkumné a pedagogické činnosti doporučuji, aby bylo předložené 
habilitační řízení na Univetrzitě Mateja Bela ukončeno s výsledkem 
udělení titulu docentka Ing. Renátě Haláskové, Ph.D. 

 
 
V Brně, dňa 8.5. 2015  .............................................................  
 Podpis 
 
 
 
 


