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Vážená paní, vážený pane, 

 

Je pro mě potěšením podpořit žádost o zahájení jmenovacího řízení docenta Štefana Lyócsy v oboru 

Management na vašem pracovišti. Docenta Lyócsu znám osobně a zhruba 10 let jsem seznámen s jeho 

výzkumnými aktivitami. S docentem Lyócsou jsem spolupracoval na dvou výzkumných článcích, které 

oba byly úspěšně publikovány v kvalitních, zahraničních časopisech s impakt faktorem. Rovněž jsem 

s docentem Lyócsou spolupracoval a i nadále spolupracuju na několika rozsáhlých, výzkumných 

grantech (slovenský APVV i český GAČR). Docenta Lyócsu považuju za významného slovenského 

ekonoma s jednoznačnou mezinárodní profilací, úspěšnou mezinárodní publikační aktivitou a zároveň 

s organizačními schopnostmi (vedení řady výzkumných grantů) a velmi rozsáhlou pedagogickou 

aktivitou. 

 

Výzkum docenta Lyócsy se soustřeďuje na témata v oblasti kvantitativních financí. Jeho výzkum se 

zaměřuje na důležitá témata přelivu cen aktiv, nákazy na mezinárodních finančních trzích a volatilitě 

jednotlivých finančních aktiv. Tyto témata zpracovává s neobyčejnou rigorózností a hlubokou znalostí 

ekonometrických a statistických metod.  Jeho výzkumné aktivity jsou nejenom obsáhlé co do počtu 

publikací, ale jsou zároveň i vysoce kvalitní, což dokumentuje řada článků docenta Lyócsy ve vysoce 

selektivních mezinárodních časopisech s impakt faktorem jako Quantitative Finance, European Journal 

of Finance, nebo Journal of International Financial Markets, Institutions, and Money. Tyto výzkumné 

studie jsou pravidelně citovány ve vysoce výběrových časopisech jako International Review of Financial 

Analysis, Journal of Futures Markets, World Economy, Journal of Economic Interaction and 

Coordination, Resources Policy, Economic Systems, nebo Expert Systems with Applications.  

 

Výše citovanosti prací docenta Lyócsy je vysoce nadprůměrné. V databázi Scopus bylo ke dni 15.5.2019 

evidováno 148 citací docenta Lyócsy – bez sebecitací (120 citací dle Web of Science a 372 citací dle 

Google Scholar – citace v Google Scholar jsou vyšší kvůli zvyklostem v našem oboru citovat i tzv. 

working papery, tj. předběžné verze studií, které jsou následovně publikovány v akademických 
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časopisech). H-index v Scopusu je na úrovni 6, což je v oborech ekonomie, finance, nebo management 

velice slušné číslo. Ukotvení docenta Lyócsy v mezinárodní vědecké komunitě dokazuje i jeho rozsáhlá 

recenzní činnost pro mezinárodní vědecké časopisy s impakt faktorem jako Journal of Economic 

Behavior and Organization, Economic Modelling, nebo Energy. Lze tedy jednoznačně říci, že publikační 

i další vědecká aktivita docenta Lyócsy dosáhla výrazného mezinárodního ohlasu.  

 

Docent Lyócsa je primárně empirickým ekonomem a jeho analýzy jsou založené na reálných datech, 

které zkoumá pomocí pokročilých statistických a ekonometrických metod. Domnívám se, že docent 

Lyócsa patří k nejvýznamnějším odborníkům v oblasti ekonometrie časových řad působících na 

Slovensku. Významně přispěl k lepšímu pochopení přelivu informací (cen) mezi mezinárodními 

finančními trhy a vyvinul i řadu nových metod, jak tyto přelivy zkoumat. Výzkum docenta Lyócsy ukázal, 

že aplikace těchto nových metody vedou k jiným závěrům, než ke kterým docházela předchozí 

literatura. Například jeho výzkum ukázal, že nákaza (tj. přelivy informací mezi finančními trhy, které 

nejsou opodstatněné tzv. fundamentály – reálnými událostmi v ekonomické a finanční sféře) mezi 

finančními trhy se přenáší nejenom v krizových obdobích finančních nestabilit, ale i v tzv. dobrých 

časech charakterizovaných relativně stabilními finančními trhy.   

 

 V neposlední řadě bych rád zdůraznil, že docent Lyócsa si je vědom důležitosti nejenom vědeckých, 

ale i pedagogických aktivit a tím přenosu poznatků na další, mladší generace. Tuto pedagogickou 

aktivitu vyvíjí v sounáležitosti i jeho rozsáhlou grantovou činností, do které zapojuje mladší kolegy a 

doktorandy. Během jeho kariéry se mu podařilo získat grant APVV i GAČR, které vedl jako hlavní řešitel 

a tři projekty VEGA, které vedl jako hlavní řešitel. Tj. byl schopen soustavně přesvědčit komise grantové 

agentury o svých výjimečných vědeckých a výzkumných schopnostech. Závěrem bych zmínil, že docent 

Lyócsa je nositelem řady ocenění jako opakované ocenění za nejkvalitnější vědeckou publikaci v oblasti 

ekonomie od Všeobecné úvěrové banky, nebo ocenění excelentního výsledku z projektu VEGA. 

 

Docent Lyócsa je zkušeným odborníkem, který působil na řadě slovenských, a i českých vysokých 

školách (Ekonomická Univerzita v Bratislavě, Prešovská univerzita v Prešove, nebo Masarykova 

Univerzita). Jeho výjimečné postavení v rámci slovenské ekonomické obce lze dokumentovat i pomocí 

databáze IDEAS-Repec. V této uznávané databázi je registrováno více než 56 000 ekonomů působících 

ve výzkumně-vědeckých organizacích z celého světa a téměř 3 milióny publikovaných článků v oblasti 

ekonomie, financí, managementu a i statistiky. Tato databáze vytváří i žebříček na základě kvality 

publikací a jejich citovanosti. Docenta Lyócsu tato databáze řadí mezi pět „nejlepších“ slovenských 

ekonomů z 96 registrovaných slovenských ekonomů, přičemž lze podoktnout, že přinejmenším dva 
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z těchto pěti nejlepších ekonomů primárně na Slovensku nepůsobí. I tato informace dle mého názoru 

potvrzuje, že v případě docenta Lyócsy se jedná o výrazného, vyspělého kandidáta v jmenovacím řízení.  

 

Celkově mohu říct, že docent Lyócsa je významný slovenský ekonom s vysoce kvalitní publikační 

činností mezinárodní úrovně a s rozsáhlou pedagogickou aktivitou. Plně jej doporučuji k jmenování 

profesorem v oboru Managementu.  

 

 

 

 

 

Roman Horváth 
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