
Posudek oponentky k žádosti uchazečky k profesorskému jmenovacímu řízení 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Ekonomická fakulta
Jmenovací řízení na 
profesora v oboru

3.3.23 Veřejná ekonomika a služby

Uchazečka Doc. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
Pracoviště Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

Oponentka Prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Pracoviště Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

Doc. Ing. Beátu Mikušovou Meričkovou, PhD. znám již přibližně 10 let, odkdy se setkáváme 

na mezinárodní konferenci „Teoretické a praktické otázky veřejných financí“ v Praze a na 

dalších vědeckých konferencích, převážně na Slovensku. Na těchto konferencích vystupuje s 

příspěvky z oboru veřejné ekonomiky a je známou osobností v tomto oboru. 

Pedagogická činnost

Uchazečka se od počátku své profesní kariéry, tj. od roku 2000  věnuje pedagogické činnosti 

v  oblasti  veřejné  ekonomiky  na  UMB  Banská  Bystrica,  zpočátku  v  rámci  své  interní 

doktorandury,  později  jako  odborná  asistentka  a  docentka.  Garantuje  bakalářský  studijní 

program Verejná ekonomika a  služby a několik  předmětů.  Kromě předmětů  týkajících  se 

veřejné  ekonomiky  je  též  úspěšnou  garantkou  a  vyučující  metodologických  seminářů.  Je 

spoluautorkou VŠ učebnic, skript a dalších texů, podílela se i na překladech učebních textů. 

Vedla mnoho závěrečných prací studentů a vede též doktorské práce, z nichž dvě již byly 

úspěšně obhájeny. 

Vědeckovýkumná činnost

Ve vědeckovýzkumné činnosti  se uchazečka soustřeďuje na výzkum veřejné ekonomiky a 

služeb,  zejména  na  výzkum efektivnosti  poskytování  veřejných služeb a  zvyšování  jejich 

kvality.  Zúčastnila se jako spoluřešitelka 25 mezinárodních výzkumných projektů a dalších 

domácích  projektů.  Byla  i  odpovědnou  řešitelkou  jednoho  projektu  VEGA.  Jako  největší 

vlastní vědecký přínos doc. Meričkové vidím její empirické studie o hodnocení a efektivitě 

veřejných služeb, založené na hluboké znalosti teorie a literatury na dané téma a na původním 

sběru dat u subjektů poskytujících veřejné služby. Výsledky její práce jsou použitelné mj. ve 

veřejných soutěžích na financování  veřejných programů a projektů (např.  Method of  best 



values of indicators, jejíž možnosti a meze zkoumala vč. ověření na empirických datech.). 

Publikační činnost

Seznam publikovaných prací doc. Ing. Beáty Mikušové Meričkové, PhD. je velmi obsáhlý a 

její publikace v karentovaných, impaktovaných a ostatních časopisech, včetně zahraničních, 

monografie, příspěvky na mezinárodních konferencích a další publikace přinášejí mnohé nové 

poznatky pro teorii i praxi veřejné ekonomiky. 

Ohlasy činnosti uchazečky u odborné veřejnosti

Také seznam citací individuálních prací uchazečky či kolektivních prací vytvořených s jejími 

spolupracovníky je bohatý, obsahuje kolem 150 položek, z nichž je polovina v zahraničí (z 

toho  několik  mimo  Českou  republiku)  a  16  ve  SCI.  To  ukazuje,  jaké  prestiži  se  práce 

uchazečky těší a jaký je její vliv na domácí i zahraniční vědecké fórum. 

Celkové hodnocení 

Pedagogická i vědecká činnost doc. Ing. Beáty Mikušové Meričkové, PhD.  jsou rozsáhlé a 

vyvážené.  Svou činností uchazečka nejen plní podmínky jmenovacího řízení, včetně všech 

obligatorních kritérií  daných Směrnicí  UMB č. 4/2012, ale z těchto kritérií  téměř všechna 

bohatě překračuje. 

Dotazy oponentky k obhajobě habilitační práce 

1. Ve své práci se zabýváte mj. měřením efektivnosti veřejného sektoru. Kterou z moderních 

metod  tohoto  měření  považujete  za  perspektivní  a  jaký  může  být  její  přínos  ke  zvýšení 

efektivnosti vynakládání veřejných prostředků?

Závěr

Na základě uchazečkou předložené žádosti a na základě toho, jak uchazečku znám, prohlašuji, 

že  uchazečka  splňuje  požadavky ke jmenování profesorkou v oboru Veřejná ekonomika a 

služby  dané  Vyhláškou  MŠVVaŠ  SR  č.  6/2005  Z.z.  a  Směrnicí  UMB č.  4/2012.  Proto 

doporučuji,  aby byl  vědecké radě Ekonomické fakulty UMB v Banské Bystrici  předložen 

návrh na jmenování doc. Ing. Beáty Mikušové Meričkové, PhD. profesorkou.

Praha, 12.5.2013 Květa Kubátová (podpis)


