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Habilitačná práca vychádza z vlastného výskumu autora publikovaného v šiestich 

príspevkoch v impaktovaných časopisoch. Tie sú doplnené a rozšírené o komentáre 

autora, analýzu vzťahu ekonomického rastu a nerovností, ako aj o diskusiu problematiky 

smerom k budúcim výzvam a výskumu v tejto oblasti.  

Výrazne oceňujem práve tento typ spracovania habilitačnej práce, pretože výsledky, ktoré 

sú v nej prezentované prešli anonymným recenzným procesom v renomovaných 

ekonomických časopisoch (Empirical Economics, Politická ekonomie, Ekonomický 

časopis), a garantujú posun vedeckého poznania v čiastkových oblastiach výskumu, 

ktorými sa zaoberajú.  

Pri zostavení habilitačnej práce autor našiel a preukázal jednotnú niť, ktorá sa prelína 

naprieč príspevkami, a tou je problematika inkluzívneho rastu. Inkluzívny rast úzko 

súvisí s dlhodobým výskumom vzťahov medzi rastom a nerovnosťami, nákladmi 

nezamestnanosti, či politikami trhu práce, ktoré podporujú takýto typ ekonomického 

rastu. Autor preukázal znalosť a praktické zručnosti v aplikovaní pokročilých empirických 

metód a ich využitie pre získanie nových poznatkov.   

Osobitne by som vyzdvihol závery, ktoré sa opierajú o prácu Domonkos-Ostrihoň-Konig 

(2021) publikovanú v Empirical Economics, zameranú  na zhodnotenie distribúcie 

ekonomického rastu podľa príjmových skupín v ôsmich tranzitívnych ekonomikách, ktoré 

vstúpili do Európskej únie v roku 2004. Okrem iného je v nej preukázané, že pomerne 

vysoké tempá ekonomického rastu od vstupu do Európskej únie po Veľkú recesiu neboli 

inkluzívne v zmysle absolútneho rastu príjmoch chudobných. Z hľadiska metodológie 

výskumu je sú v nej vhodne skombinované príspevky Deutsch-Sibler (2009) a Kakwani-

Son (2008) k dekompozícii zmeny chudoby na rastový a distribučný efekt. Zostrojením 

indexu PEGR tak bolo možné merať absolútny, relatívny a chudobu znižujúci rast 

v prospech chudobných.  

Spolu so závermi z ostatných vlastných vedeckých príspevkov, o ktoré sa autor opiera, je 

v habilitačnej práci celý rad originálnych zistení a odporúčaní pre hospodársku politiku 

smerom k inkluzívnemu rastu.  

 



Zhrnutie: 

V práci sú prezentované originálne výsledky autora, ktoré prešli kritériami publikovania 

v impaktovaných recenzovaných časopisoch. Habilitačná práca tvorí ucelené dielo, 

ktorého spoločnou témou je problematika inkluzívneho rastu, jeho merania, súvislostí 

s nerovnosťami, nezamestnanosťou, či chudobou, ale aj politikami na jeho podporu. Nové 

empirické zistenia, ako aj odporúčania vo vzťahu k hospodárskej politike sú cenným 

príspevkom k súčasnému stavu poznania v tejto oblasti.  

Habilitačnú prácu  o d p o r ú č a m  k obhajobe pred Vedeckou radou Fakulty 

managementu UK v Bratislave.  
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