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doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD., Fakulta managementu, UK v Bratislave 

OPONENTSKÝ POSUDOK 

na habilitačnú prácu 

Ing. Tomáša Domonkosa, PhD. 

pod názvom 

"INKLUZÍVNY RAST A JEHO EKONOMICKÉ EFEKTY” 

 

Predloženej v rámci habilitačného konania a udelenia titulu docent v odbore manažment na 

Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Oponentský posudok predkladám na základe vymenúvacieho dekrétu dekana FM UK prof. 

Michala Greguša, PhD. zo dňa 27. Septembra 2021. Okrem vymenúvacieho dekrétu mi boli 

doručené nasledovné prílohy: 

1. Habilitačná práca uchádzača; 

2. Životopis uchádzača; 

3. Zoznam publikačnej činnosti uchádzača; 

4. Prehľad pedagogickej činnosti uchádzača; 

5. Prehľad projektov a iných aktivít uchádzača; 

6. Kritériá FM UK pre habilitačné a vymenúvacie konanie. 

Ing. Tomáš Domonkos je skúseným pedagógom, čo potvrdzujú aj vyššie uvedené materiály 

(príloha č. 4). Od roku 2006 po súčasnosť postupne vyučoval na Ekonomickej Univerzite v 

Bratislave, University of Redlands (USA), Univerzite Komenského a Slovenskej Technickej 

Univerzite v Bratislave. Pôsobí tiež na Slovenskej Akadémii Vied. Viedol 20 bakalárskych a 25 

diplomových prác, aktuálne vedie tiež 1 doktorandskú prácu. 

Uchádzačom predkladanú publikačnú a vedeckú činnosť posudzujem na základe 

predloženého zoznamu jeho publikácii, ktoré spĺňa príslušné kritériá aj štatistiky ohlasov: 

hodnotím ich vysoko pozitívne. Autor má zaregistrovaných celkovo 78 publikačných výstupov, z 

toho 66 v registračnej kategórii A. Ing. Tomáš Domonkos, PhD. Je o. i. autorom, resp. 

spoluautorom piatich vedeckých monografií, siedmych vedeckých prác v karentovaných 

časopisoch (domácich, resp. zahraničných a desiatok ďalších relevantných vedeckých výstupov. 

Má evidovaných 205 ohlasov doma a v zahraničí, z toho 27 z nich je registrovaných v citačných 

indexoch. Aktívne sa úspešne podieľal na viacerých vedecko-výskumných projektoch. Popri 

akademickej práci sa autor angažoval v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore EÚ; vo 

vedeckej rade SAV, v redakčnej rade Ekonomického časopisu, komisii VEGA pre ekonomické a 
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právne vedy. Od roku 2019 je riaditeľom Ústavu ekonómie na Fakulte sociálnych a ekonomických 

vied UK. 

Predkladaná habilitačná práca autora Ing. Tomáša Domonkosa, PhD. s názvom: 

“Inkluzívny rast a jeho ekonomické efekty” si za cieľ práce stanovila (slovami autora): 

“prezentovať výskum autora z oblasti ekonomického rastu v prospech chudobných, skúmania 

vzťahu ekonomického rastu a nerovností a odhadu nákladov nezamestnanosti a ich syntézu z 

pohľadu modelovania inkluzívneho rastu.” Práca má rozsah 174 strán, vrátane príloh. Skladá sa z: 

Úvodu; časti: Rast v prospech chudobných a vplyv ekonomického rastu a nerovností; časti: 

Náklady nezamestnanosti; Záveru; Zoznamu použitej literatúry; Prílohy 1 a Prílohy 2, ktoré 

prinášajú 6 publikačných výstupov Ing. Tomáša Domonkosa, PhD. ako autora, resp. ako 

spoluautora. 

Práca sa dotýka témy v princípe nepochybne vysoko aktuálnej, a vo svojom jadre (t. j. 

skúmanie vzťahu ekonomického rastu a chudoby) aj nadčasovej, ktorej ľudstvo čelí od počiatku 

svojej existencie. Téma sa zdá byť naliehavá zvlášť v období, kedy sa na európskej, globálnej, ale 

i národnej a lokálnej úrovni v zvýšenej miere akcentuje potreba reagovať na pokračujúcu asymetriu 

vo vzťahu ekonomického rastu a chudoby. Vzťah ekonomického rastu a chudoby je, osobitne v 

ostatných dekádach, v rôznych kontextoch, v centre pozornosti politikov, inštitúcii (nadnárodné, 

národné, lokálne), akademikov, mimovládnych organizácii či pápeža Františka (ním 

akcentovaných v septembri 2021 pri návšteve SR) a od konca 19. storočia sociálneho učenia jeho 

predchodcov. Tu je treba však pripomenúť, že pohľady na autorom definované tému (viď napríklad 

termín "inkluzívny rast": definícia pojmu, metódy a s nimi spojené limity nazerania na skúmaný 

problém apod.) podliehajú aktuálnemu politickému naratívu v oblasti formovania konkrétnych 

politík a s tým spojenými mnohým problémami pri realizácii, resp. pri praktickom prepojení svetov 

politického (homo politicus Aristotela) a ekonomického (homo economicus A. Smitha), ktoré od 

kritického pohľadu Platóna, v diskurze novodobých ekonomických teórii najjednoznačnejšie 

artikuluje napríklad škola Teória verejnej voľby, či Rakúska škola ekonomického myslenia. 

Poznatky z ostatných dekád (či už z realizácie Lisabonskej stratégie, či napr. zo spôsobu reakcie 

inštitúcii EÚ a členských krajín na finančnú a dlhovú krízu a na ďalšie krízy, ktorým EÚ čelila po 

prijatí Lisabonskej zmluvy) odhalili, že praktická realizácia politických rozhodnutí v priestore 

ekonomickej aktivity, žiaľ, nie vždy sú postavené na základných, jednoduchých a v dlhodobom 

horizonte životaschopných ekonomických fundamentoch. V tomto kontexte sa autor, zdá sa, 

rozhodol ísť skôr cestou dôvery v postuláty ekonomického myslenia, ktorých vplyv sa v 

makroekonomickom kontexte prejavil obzvlášť v priebehu ostatných dekád, v čase od Veľkej 

Depresie v tridsiatich rokoch 20. storočia do Finančnej a ekonomickej krízy koncom prvej dekády 

21. storočia. Túto voľbu autora oponentúra rešpektuje a chápe ju ako súčasť aktuálne dominantne 
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nadstavených akcentov v pohľade na skúmanú problematiku v prostredí vedecko-odbornej 

formácie, publikačného, či profesionálneho pôsobenia autora, či jeho osobných preferencii. 

Predkladaná habilitačná práca Ing. Tomáša Domonkosa, PhD. nepochybne predstavuje, 

jednak zaujímavý zdroj poznatkov v autorom skúmanej problematike a zaiste aj cenný príspevok 

autora do ďalšieho vedeckého skúmania v tejto oblasti, samozrejme: v rámci (pochopiteľných) 

limitov v nazeraní na skúmané javy, determinované autorom zvoleným pohľadom a špecifických 

metód. Autor, veľmi zručne využíva vysokú mieru erudície z poznatkov vybraných kvantitatívnych 

metód, založených prevažne na postulátoch časti spektra neoklasickej ekonómie (porovnaj 

Lausanská a Cambridgská škola ekonomického myslenia), resp. na walrasiánskom  uvažovaní o 

ekonomických javoch ako o priestore pre “riešenie rozsiahlych matematických úloh”, resp. pre 

“matematizáciu ekonómie”, ktorá bola súčasťou významnej (a neukončenej) vedeckej polemiky "v 

spore o metódu” medzi Lausanskou a Rakúskou školou ekonomického myslenia (porovnaj dišputu 

L. Walras – C. Menger). Následne autorom zvolené prístupy ideovo nadväzujú na vyššie 

spomínané prístupy ekonomického uvažovania, postavených najmä na mainstreamovom 

politickom vývoji v Európe po druhej svetovej vojne (osobitne J. M. Keynes, predstavitelia 

postkenesiánstva, neokenesiánstva a ich nasledovníci) ktoré o. i. východiská a pohľady na otázky, 

na ktoré sa autor  usiluje vo svojom skúmaní nazerať, výrazne zjednodušili. Jedným zo závažných 

dôsledkov tohto uvažovania, pri interpretácii skúmanej reality môže byť deficit, pri ktorom súčasná 

veda, vrátane ekonómie, v priestore mainstreamového uvažovania (ne)dokážu dostatočne a už 

vôbec nie plnohodnotne nazerať na realitu a potreby ľudskej osoby ako vedomého subjektu - ani 

na kľúčové súvislostí jej existencie, presahujúce do oblasti metafyziky (porovnaj Descartove 

chápanie "res cognitans" v kontexte ním definovaného subjektu a objektu vedeckého skúmania). 

Napr. pojmy "ekonomický rast", či "chudoba", ktorého nositeľom je konkrétna (a jedinečná) ľudská 

osoba/osoby a relácia, uskutočňovaná v rámci dobrovoľných vzťahov v ľudskej spoločnosti, sú 

zužované na makroekonomické agregáty, svet (dnes už akoby samozrejme) virtuálnych financií, 

riadených umelou inteligenciou, matematických modelov, vzorcov, čísel (...), ktoré dnes akoby 

ľudskú osobu ako vedomý subjekt v priestore súčasnej vedy neboli schopné plnohodnotne skúmať 

a už vôbec nie jej porozumieť (porovnaj napr. kontrast so subjektívno-psychologickou metódou 

ekonomického skúmania C. Mengera a Rakúskej školy). Je ešte v chápaní, na ktoré nadväzuje 

autor, priestor pre “res cognitans” (vedomý subjekt), v Descartovom chápaní patriacemu 

metafyzike? Dopady vyššie zúženého uvažovania inštrumentálne aplikované politickými nástrojmi 

možno považovať v mnohých oblastiach za spoločensky závažné a možno očakávať, že závažnosť 

týchto dopadov bude narastať (porovnaj Mačala, Liessman, Morin, Weisskopf a ďalší).  

Napriek uvedeným limitom, ktoré oponentúra, samozrejme, nemôže pripísať autorovi 

(počiatky uvedených limitov vo možno nachádzať u Aristotela, už spomínaného Descarta, neskôr 
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v spôsobe interpretácie vedy počas Osvietenstva a jeho snahy o subordináciu spoločenských vied 

vedám prírodným),  je potrebné vyzdvihnúť a vysoko oceniť, že autor problematiku skúma, v rámci 

daných možností, veľmi poctivo, systematicky, erudovane a precízne.    

Je potrebné zdôrazniť, že Ing. Tomáš Domonkos, PhD. jednoznačne, preukázal schopnosť 

prispievať do diskusie v ňom zvolenom smere vedeckého bádania. Preukázal tiež významný 

potenciál, popri príspevku k pokračujúcemu teoretickému diskurzu, prispieť (vďaka autorovej 

angažovanosti už existujúcom využití jeho poznatkov) aj k možnému uplatneniu autorových 

poznatkov a výsledkov výskumu v exekutívne praxi. 

Netreba zabúdať, aj vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, že detaily otázok ale najmä 

pri hľadaní účinných a "spravodlivých" odpovedí týkajúcich sa (nielen) problematiky 

“inkluzívneho rastu”, resp. praktických otázok “riešenia chudoby” vo svetle nazerania na podstatu 

a súvislosti “ekonómie” a autorom v práci akcentovaných “ekonomických efektov”, môžu byť, v 

realite normatívnej dichotómie  (post)modernej ekonomickej vedy, predmetom pokračujúcej 

(teoretickej i aplikačnej) polemiky jej aktérov - v rovine akademickej, politickej, inštitucionálnej i 

spoločenskej. Táto skutočnosť však nič neuberá na význame a prínose, ktorý originálny príspevok 

autora k skúmanej problematike predstavuje. 

Predkladaná habilitačná práca z pohľadu oponentúry spĺňa kritériá kladené na habilitačné 

práce. Hodnotím ju, rovnako, ako aj celkové úsilie Ing. Tomáša Domonkosa, PhD. prispieť do 

diskusie k ním skúmanej téme veľmi pozitívne. Na základe dokladovaných výsledkov v doterajšej 

pedagogickej, publikačnej i vedeckej činnosti 

 

o d p o r ú č a m 

 

prijať habilitačnú prácu Ing. Tomáša Domonkosa, PhD. ako podklad pre habilitačné konanie a po 

úspešnom habilitačnom konaní na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave Ing. 

Tomášovi Domonkosovi, PhD. udeliť titul 

 

D O C E N T 

 

 v odbore 

 

M A N A Ž M E N T 

 

 

V Banskej Bystrici, 19.11. 2021 


