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Na základe rozhodnutia Vedeckej rady Fakulty managementu UK som dostal podklady 

k vypracovaniu oponentského posudku na doc. Ing. Štefan Lyócsu, PhD. na vymenovanie za 

profesora.  

 

 

1. Pedagogická prax 

 

Doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. je zapojený do pedagogického procesu kontinuálne od roku 

2005, a to jednak formou výučby, ako aj vedením bakalárskych a diplomových prác. Počas 

svojej 14 ročnej pedagogickej praxe bol zapojený do vyučovacieho procesu až v 18 

predmetoch na všetkých stupňoch štúdia, ktoré boli vyučované v rámci študijných 

programov: Manažment, Ekonomika a manažment podniku, Obchodné podnikanie 

a Bankovníctvo. Počas svojho pôsobenia spoluvytváral 5 predmetov a na Masarykovej 

univerzite vytvoril, prednášal a viedol predmet Financial management v anglickom jazyku, 

ako sa aj v spolu-autorstve podieľal na tvorbe troch skrípt z oblasti Kvantitatívnych metód 

v ekonómii. 

 

Zhrnutie: 

Tieto výsledky jednoznačne dokumentujú, že doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. mal počas 

svojho akademického pôsobenia široký záber pedagogickej aktivity, ktorá sa primárne 

sústredila na používanie kvantitatívnych metód v práci budúcich ekonómov a manažérov.  

 

2. Vedecké zameranie a publikačná činnosť 

 

Z prehľadu publikačnej činnosti doc. Ing. Štefana Lyócsu, PhD. je zrejmé, že jeho vedecko-

výskumná práca sa orientuje najmä na pochopenie vývoja finančných trhov, čo je dôležité 

pri rozhodnutiach o optimálnej alokácii aktív, o nákladoch na vlastný kapitál, a teda aj pri 



investičných rozhodnutiach manažérov. V jeho vedeckom prístupe dominuje najmä 

využívanie nástrojov finančnej ekonometrie (analýza časových radov) a využívanie 

metód teórie grafov pri opisovaní prepojenosti finančných trhov. Tomu zodpovedajú aj 

niektoré publikácie doc. Ing. Štefana Lyócsu, PhD., ktoré boli publikované 

v interdisciplinárnych časopisoch. 

 

Z hľadiska zahraničných karentovaných publikácií patrí doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. 

v posledných rokoch k produktívnejším ekonómom pôsobiacich na Slovensku. Na základe 

inauguračného spisu má od roku 2010 spolu 32 publikácií registrovaných vo Web of 

Science, z toho až 30 v karentovaných časopisoch (27 zahraničných). Aj súčasný pohľad 

do databáz Web of Science ukazuje, že jeho publikačná aktivita podaním spisu nekončí. 

 

Publikačnej produktivite zodpovedá aj grantová aktivita. Doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. bol 

členom riešiteľského kolektívu v 16 vedeckých grantoch, vrátane grantov APVV, VEGA, 

GAČR (Česká republika) a Horizont 2020 (Česká republika). Hlavným riešiteľom bol (v 

niektorých prípadoch ešte stále je) 5 krát, a to v grantoch VEGA, GAČR a je úspešným 

žiadateľom aj v aktuálnom ročníku grantov APVV. 

 

Zhrnutie: 

Vedecká publikačná a grantová aktivita doc. Ing. Štefana Lyócsu, PhD. spĺňa stanovené 

požiadavky, ktoré okrem iného vyžadujú minimálne 6 publikácií v kategórii A, z ktorých 

aspoň 2 sú v časopisoch s impakt faktorom väčším alebo rovným 0,25. Na základe 

inauguračného spisu je v prípade doc. Ing. Štefana Lyócsu, PhD. publikácií v kategórii 

A spolu vyše 30, z toho všetky mali impakt faktor viac ako 0,25. 

 

3. Uznanie vedeckej práce a medzinárodné etablovanie 

 

V databáze Web of Sience je možné nájsť vyše 100 ohlasov na práce doc. Ing. Štefana 

Lyócsu, PhD., pričom skoro všetky sú registrované zo zahraničia. K jeho najcitovanejším 

prácam patrí najmä výskum o príčinách rastúcej prepojenosti vývoja akciových trhov vo 

svete. Vo svojej výskumnej práci pravidelne spolupracuje s autormi pôsobiacimi na 

univerzitách v Nórsku, Českej republike a Austrálii. V Českej republike sa doc. Ing. 

Štefanovi Lyócsovi, PhD. podarilo získať grant GAČR, ako aj byť členom úspešného tímu, 

ktorý získal projekt Horizont 2020. 



 

Z inauguračného spisu vyplýva, že doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. je členom redakčnej 

rady karentovaného časopisu, členom odborovej rady na Katedre financií na 

Ekonomicko-správní fakulte Masarykovej univerzity, členom Slovenskej ekonomickej 

spoločnosti, ako aj členom komisie VEGA pre Ekonomické a právne vedy. 

 

Zhrnutie: 

Medzinárodná spolupráca pri výskume, schopnosť získať zahraničné granty, ako aj členstvá 

v odborných skupinách a ďalšie ocenenia poukazujú na medzinárodne etablovanú vedeckú 

osobnosť uchádzača, doc. Ing. Štefana Lyócsu, PhD. 

 

 

4. Vedecká škola 

 

doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. pôsobí ako školiteľ na troch univerzitách, pričom pôsobil ako 

školiteľ 3 doktorandov. Jeden doktorand štúdium úspešne ukončil v odbore Manažment, 

jednej doktorand je po absolvovaní dizertačnej skúšky v odbore Financie a 1 doktorand 

pokračuje vo svojom štúdiu v odbore Manažment.  

 

Vo svojom výskume sa doktorandi venujú témam, ktoré nadväzujú na minulú aj existujúcu 

prácu doc. Ing. Štefana Lyócsu, PhD. Za zmienku stojí, že všetci jeho doktorandi mali počas 

svojho štúdia aspoň jednu karentovanú publikáciu. Z inaguračného spisu vyplýva, že 

doktorandi sú zapájaný do vedeckých grantov uchádzača. 

 

Okrem tejto aktivity sa doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. podieľal aj na organizovaní 5 

konferencií pre doktorandov ako aj na vedení predmetov na 3 stupni štúdia na dvoch 

rôznych univerzitách (Prešovská univerzita v Prešove, Ekonomická univerzita 

v Bratislave). 

 

Zhrnutie: 

Doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. preukázateľne spĺňa nároky na tvorbu vedeckej školy, je 

školiteľom 3 doktorandov, organizoval konferencie pre doktorandov. Spoločné publikácie 

s doktorandmi, ako aj ich zapájanie do vedeckých grantov, je dôkazom o spoločnej 

vedeckej práci a vytvorení vedeckej školy. 



  

Záverečné zhodnotenie 

Na základe predkladaného inauguračného spisu môžem skonštatovať, že doc. Ing. Štefan 

Lyócsa, PhD. spĺňa kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor. Počas 

svojho pôsobenia sa doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. vypracoval na zrelú a rešpektovanú 

osobnosť vo svojej oblasti pôsobenia, a to nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Za najväčší 

prínos jeho práce je možné považovať identifikáciu faktorov, ktoré zvyšujú vzájomnú 

prepojenosť finančných trhov. Vzhľadom k tomu, že doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. je 

publikačne aj grantovo produktívny, má komplexné pedagogické pôsobenie 

a systematicky vytvára vedeckú školu, odporúčam mu udeliť titul profesor v odbore 

Manažment. 

 

 

Bratislava, dňa                    prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. 


