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doc. PhDr. René PAWERA, CSc., Fakulta managementu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Katedra medzinárodného manažmentu 
 

 

 

25. 8. 2021  

 

 

O P O N E N T S K Ý  P O S U D O K 
k vymenovaniu Ing. Mareka CSABAYA, PhD. za docenta v odbore manažment 
 

 

 K vypracovaniu oponentského posudku k habilitačnému konaniu Ing. Mareka 

CSABAYA, PhD. som mal k dispozícii: 

 

• Kritériá Fakulty managementu UK pre habilitácie docentov, 

• zoznam jeho publikačnej činnosti a jeho životopis a prehľad pedagogickej činnosti, 

• charakteristiku  najdôležitejších vedeckých výsledkov PhDr. Mariána Šuplatu, PhD.  

a najvýznamnejšie ohlasy na publikačnú činnosť, 

• monografiu Ekonomická diplomacia (Wolters Kluwer 2019) uchádzača.   

 

Ing. Marek CSABAY, PhD. je skúsený pedagóg čo dokumentujú uvedené predložené 

materiály. Vyučuje, publikuje, školí kvalifikantov a oponuje rôzne úrovne vedeckých prác. 

V práci pedagóga využíva skúsenosti získané na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej 

univerzity v Bratislave, na Katedre medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej 

diplomacie a na  Bratislavskej vysokej škole práva (dnes na Paneurópskej vysokej škole) Vyučuje 

predmety zamerané na medzinárodnú obchodnú politiku, hospodársku diplomaciu, ekonomiku a 

obchodnú politiku rozvojových štátov a na medzinárodné podnikanie v praxi. 

. 

 Predloženú publikačnú a vedeckú činnosť habilitanta hodnotím na základe znalosti 

hlavných prác uchádzača o docentskú hodnosť a predloženého zoznamu jeho publikačnej 

činnosti, ktorý spĺňa príslušné kritériá aj scientometrické ukazatele. Je zjavné, že autor 

výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti publikoval formou knižných publikácií 

a vedeckých príspevkov v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch. Predložené 

materiály hodnotím vysoko pozitívne, publikačná činnosť Ing. Csabaya je prehľadná 

a zrozumiteľná. Predložený zoznam považujem za postačujúci dokument pre habilitačné 

konanie. Publikačná činnosť je vysoko aktuálna. Vedecký  a odborný prístup k jej 

spracovaniu predikuje jej využiteľnosť na manažérsky a ekonomicky orientovaných 

fakultách, a pri štúdiu medzinárodného manažmentu. Závery jeho publikačnej činnosti sú 

konfrontované s precíznou znalosťou prác o sledovaných aspektoch medzinárodného 

manažmentu včítane príslušných dokumentov. Dôraz je správne položený na hybné sily 

pozitívnej a účinnej ekonomickej diplomacie. Oceňujem jeho účasť na vedeckých projektoch, 

Ing. Marek Csabay, PhD. cieľavedomo  pristupuje k tomu, aby výsledky jeho vedeckej práce 

boli publikované, a tak dostupné kolegom a študentom. 

 

Habilitačná práca: Vedecká monografia „Ekonomická diplomacia“ – Teoretické východiská 

riadenie a prax v medzinárodnom podnikaní ( Wolters Kluwer 2019, 104 s. použitá literatúra: 

92 vedeckých a odborných prác a dokumentov, 4 kapitoly) 
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Habilitačná práca pozostáva zo štyroch častí, pričom je napísaná vysoko odborne, 

prehľadne a zrozumiteľne a jednoznačne ju považujem za postačujúci odborný dokument pre 

habilitačné konanie. Štruktúra práce je usporiadaná vhodne a vzťahy medzi jednotlivými 

časťami na seba logicky nadväzujú. Práca je vysoko aktuálna. Vedecký prístup k jej 

spracovaniu predikuje jej využiteľnosť na manažérsky a ekonomicky orientovaných 

fakultách, ale aj pri štúdiu medzinárodných vzťahov. Práca svoje závery konfrontuje 

s precíznou znalosťou prác o hospodárskej diplomacii a príslušných dokumentov, čo sa 

preukázalo najmä v prvej teoretickej kapitole. Dôraz je správne položený na pochopenie úloh 

modernej diplomacie, ktorá je hybnou silou pozitívnej spolupráce medzinárodného 

spoločenstva. Z odborného hľadiska je práca napísaná tak, že je iba ťažko vytýkať niečo 

zásadného. Z pedagogického hľadiska je habilitačná práca spracovaná veľmi zrozumiteľne 

a bude vítaným pomocníkom pre decíznu sféru, akademikov i pre študentov. Práca znesie 

porovnanie nielen na národnej úrovni. 

 

Stanovenie cieľa a miera jeho splnenia 

Autor si za cieľ práce stanovil oboznámiť vedeckú a odbornú verejnosť s prehľadným 

pohľadom na rozvetvenú teóriu a prax ekonomickej diplomacie. Bez ohľadu na to, že niektoré 

oblasti ekonomickej diplomacie iba načrtol, môžem konštatovať, že ciele habilitačnej práce 

považujem za splnené. 

 

Vhodnosť použitých metód, metodológia 

Pri riešení cieľov práce Ing. Marek Csabay, PhD. správne zvolil logické metódy skúmania 

opierajúce sa o zásadne odlišný prístup v chápaní ekonomickej diplomacie, ktorý je postavený 

na významnejšom vplyve diplomatického práva s využitím pragmatizmu britskej školy či 

stratégií v prípade americkej školy s dôrazom na obchodnú, alebo komerčnú diplomaciu 

v prípade holandskej školy. Použité metódy umožnili vypracovať habilitačnú prácu v rámci 

vymedzenej štruktúry. 

 

Zhodnotenie poznatkovej bázy 

Autor predloženej habilitačnej práce správne vystihol dopady ekonomickej diplomacie na 

zvolené úrovne fungovania medzinárodnej aj slovenskej spoločnosti. Chápe, komplexnú 

zložitosť predmetu skúmania a to najmä z hľadiska priebehu. Predkladá analýzu vybraných 

kľúčových modelov riadenia ekonomickej diplomacie vo väzbe na modely ekonomickej 

diplomacie v zahraničí. Neopomenul pritom charakteristiku funkcií a úloh ekonomickej 

diplomacie ani úrovne a vektory jej realizácie. 

 

Vedecký prínos a originalita práce 

Vedecký prínos predloženej habilitačnej práce vidím v predložení prehľadnej analýzy  

dopadov zvolených aspektov ekonomickej diplomacie vo vybraných procesoch 

medzinárodného spoločenstva a Slovenskej republiky a to vo väzbe na a požiadavky 

dynamizácie reálneho fungovania spoločnosti nevynechávajúc oblasť komerčnej a obchodnej 

sféry. Práca originálne napĺňa tento zámer je napísaná zrozumiteľne, je vnútorne vyvážená a 

podáva prehľad o základných otázkach rozvoja ekonomickej diplomacie. 

 

Aplikačné prínosy práce pre prax 

Aplikačný prínos habilitačnej práce spočíva predovšetkým v tom, že riešený problém sa týka 

naliehavých teoretických a praktických problémov diplomacie v kontexte rozvoja 

medzinárodného spoločenstva, ale aj Slovenskej republiky. Predložená habilitácia napomôže 

nielen posúdiť argumenty vplyvov ekonomickej diplomacie pre zodpovedné decízne orgány 

štátu, ale prispeje k orientácii odborníkov i študujúcich. 
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Otázky pre autora pri obhajobe práce 

V súvislosti s názormi prezentovanými v habilitačnej práci navrhujem aby Ing. Csabay 

zodpovedal nasledujúcu otázku:  

Vidí autor vzťah medzi ním riešenou ekonomickou diplomaciou a verejnou diplomaciou? 

(a prípadnou zmenou funkcií a úloh ekonomickej diplomacie?)  

 

   

Záver:  Na základe preštudovania habilitačnej práce Ing. Csabaya a východiskových 

informácií o vedeckej, pedagogickej,  publikačnej  činnosti a aktivitách habilitanta, ich 

porovnania s požiadavkami FM UK na vymenovanie za docenta,  hodnotím, že úroveň  práce 

Ing. Mareka CSABAYA, PhD. dokumentuje jeho vedeckú a odbornú erudovanosť,  znesie 

porovnanie na medzinárodnej úrovni a spĺňa kritériá na vymenovanie za docenta. 

Habilitačná práca má logickú štruktúru a cieľavedome a premyslene rieši vybrané problémy 

modernej ekonomickej diplomacie. Odporúčam Vedeckej rade Fakulty managementu UK 

vymenovať Ing. Mareka Csabaya, PhD., za docenta v odbore manažment. 

 

 

 


