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Předložený posudek je vypracován na základě jmenování oponentem 

prof. RNDr. Michalem Gregušem, Ph.D., děkanem FM ze dne 

31.5.2021 čj. RKRaR/229/2021. 

 
 

Aktuálnost zvoleného tématu: 

Zvolené téma je velmi aktuální v souvislosti s vývojem EU i vývojem 

ve světě (imigrantská krize a převaděčské gangy, vykonstruované 

mezinárodní arbitráže, daňové ráje a mnoho dalších segmentů). 

 

 

 



 

Výsledky v habilitační práci: 

Habilitant je autorem celé řady publikací a odborných článků, 

které byly publikovány i v zahraničí a posuzovaná monografie 

představuje integrovanou práci, výsledek dlouhodobého vědeckého a 

pedagogického úsilí. 

 

 

Přínos pro rozvoj teorie i praxe 

Monografie představuje syntézu poznatků, které habilitant prezentoval 

ve své publikační činnosti. 

 

Formální stránka habilitační práce: 

Monografie má promyšlenou strukturu se závěrečnou případovou studií 

(Slovenská ekonomická diplomacia) a v posuzované práci jsem nenašel 

žádné závažné formální ani obsahové nedostatky. 

 

Otázky: 

1. Jak se bude vyvíjet ekonomická diplomacie v budoucnosti do roku 

2030? 

 

2. Jaké prostředky ekonomické diplomacie je možné použít pro např. 

pro realizaci následujícího projektu: 



Na hranicích mezi USA a Mexikem mohou firmy z EU postavit řetězec 

solárních elektráren, které by bezplatně dodávaly mexickým 

podnikatelům elektrickou energii, pro vytváření nových pracovních  

 

příležitostí. Je pochopitelné, že řetězce solárních elektráren budou 

ohraničeny dvěma bariérami/ zdmi. 

 

 

Závěry: 

Předložená monografie je vypracována srozumitelně a má široké 

pedagogické využití. 

Na základě analýzy publikační činnosti, pedagogické činnosti a 

předložené habilitační práce habilitanta je možné konstatovat, že plně 

splňuje požadavky na udělení titulu docent. 
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