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Predložená habilitačná práca má formu knižnej publikácie a jej téma a cieľ sú
vymedzené jej názvom.
Silnou stránkou predloženej práce je veľké množstvo vhodne volených citácií
z originálnych dokumentov NBS, MF SR, OECD a tiež z prác viacerých autorov, zameraných na
príbuznú problematiku (na každú stranu práce pripadajú v priemere dve citácie pod čiarou).
Výberom citovaných autorov, ako aj niektorými vlastnými vyjadreniami autorka
naznačuje svoj príklon k neoklasickej makroekonomickej orientácii, ktorý sa prejavuje aj pri
jej hodnotení skúmaných vývojových trendov.
Tak napríklad na začiatku svojej publikácie veľmi zľahka prechádza kontroverznú
(Klaus kontra Komárek) výraznú devalváciu československej koruny, ktorá dramaticky
znehodnotila úspory celých generácií našich občanov. Podobne na konci publikácie autorka
vyjadruje nepochopenie s reštrikčnou fiškálnou politikou Radičovej vlády v čase hlbokej
recesie, hoci priznáva, že ide o riešenie aplikované v rámci prakticky celej eurozóny. Hoci sa
autorka venuje aj ďalším protikrízovým opatreniam EÚ až do marca 2012, úplne ignorovala
s nimi súvisiaci (v tom čase už zrejmý) rozklad našej vtedajšej vládnej koalície.
Autorka sa tiež nezmienila o zmenách zloženia vlády SR pred r. 1998, čo neumožňuje
menej informovaným čitateľom identifikovať dôvody pre dramatické zmeny orientácie
fiškálnej politiky a súvisiace korekčné kroky NBS. Úplnosti predloženej publikácie neprispieva
skutočnosť, že autorka neuvádza vysoké náklady (cca 135 mld. Sk) na reštrukturalizáciu aktív
veľkých slovenských bánk pred ich privatizáciou.
Viaceré formulácie z úvodu publikácie (v ktorom autorka výnimočne nepoužíva
prevzaté formulácie z citovaných zdrojov) pôsobia dosť kostrbato. Tiež názov publikácie by
pôsobil oveľa výstižnejšie, keby autorka vsunula medzi slová „od“ a „transformačného“ slovo
„začiatku“.
Záverom možno konštatovať, že autorka v predloženej práci zosumarizovala viaceré
dôležité a v akademickej verejnosti nie dostatočne známe poznatky k skúmanej problematike
a preto možno jej publikáciu jednoznačne považovať za prínosnú.

Na základe uvedeného odporúčam, aby bol Ing. Zuzane Stoličnej,
PhD. po úspešnej obhajobe habilitačnej práce udelený vedeckopedagogický titul docent v odbore 3.3.15. manažment.
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