Oponentský posudok
Na habilitačnú prácu Ing. Zuzany Stoličnej, PhD.

Téma: Vývoj hospodárskej politiky Slovenskej republiky od transformačného
obdobia 1989 až po súčasnosť.
Oponent: doc. Ing. Jana Sršňová, CSc.
Tématika hospodárskej politiky permanentne zaujíma makroekonómov i mikroekonómov
( hlavne jej dopad na podnikovú sféru). V súvislosti s hospodárskou politikou sa často
diskutuje o úlohe štátu v riadení hospodárstva a preto sa nástupom nových vlád často mení i
hospodárska politika. Celkove však možno pozorovať v Európe približovanie dvoch
základných smerov hospodárskej politiky. V súčasnosti treba skonštatovať, že najmä
v Európe „ čistá hospodárska politika“ neexistuje.
Habilitačná práca má najmä makroekonomický charakter a autorka sa zamerala na dve
súčasti hospodárskej politiky – menovú politiku a fiškálnu politiku.
1 Cieľ habilitačnej práce
Je daný samotnou témou ( vývoj ...). Autorka spracovala účelne a komplexne 5 ( 4) etapy
menovej a fiškálnej politiky – 1989 – 1992 a po vzniku Slovenskej republiky 1993 – 1998,
1999 – 2000, 2001 – 2007 a 2008 – 2012. Samozrejme počet jednotlivých etáp bol
ovplyvnený skutočným vývojom jednotlivých skúmaných súčastí hospodárskej politiky.
Cieľ habilitačnej práce je v súlade so zvolenou témou, metódami a metodológiou
spracovania.

-

-

2 Metódy a metodológia habilitačnej práce
Metódy habilitačnej práce sú všeobecne známe. Ide najmä o metódu analýzy a syntézy.
Štruktúra habilitačnej práce je v súlade s témou ( cieľom) a je daná rozdelením na
jednotlivé etapy a tak zvolené etapy predurčujú štruktúru práce. Okrem „ zmapovania“
jednotlivých nástrojov a ich využitia v menovej a fiškálnej politike je pozitívne
i zhodnotenie použitých nástrojov a uvedenie pozitív a chýb, ktoré hospodárska politika
zaznamenala. Autorka samozrejme prezentuje svoj názor, ale na mnohé riešenia by sa
mohlo pozerať kontroverzne. Osobitne pozitívne hodnotím zaradenie podkapitoly
o vplyve hospodárskej krízy na zvolené súčasti hospodárskej politiky.
Výhrady možno mať k zaradeniu 1.3. „ formovanie prostredia malej otvorenej
ekonomiky“. Zdôrazňovať „ malú otvorenú ekonomiku“ nepovažujem za správne, lebo
taká bola slovenská ekonomika vždy. Po roku 1989 sa jej otvorenosť čiastočne prehĺbila,
zmenil sa však najmä smer.

-

Použité metódy, metodológia a štruktúra práce ja v súlade s témou ( cieľom) habilitačnej
práce.
3 Hodnotenie poznatkovej bázy
Poznatková báza bola rozšírená o zhodnotenie, vymedzenie pozitív a chýb zvolených
súčastí hospodárskej politiky v rokoch 1989 – 2012.
4 Vedecký prínos a originalita habilitačnej práce.
Originalita habilitačnej práce je v jej aktuálnosti a komplexnom posúdení dvoch zvolených
súčastí hospodárskej politiky v rokoch 1989 – 2012. Vedecký prínos habilitačnej práce
vidím v:
-

Komplexnej charakteristike etáp a nástrojov hospodárskej politiky v rokoch 1989 –
2012,
Zhodnotení nástrojov dvoch súčastí hospodárskej politiky,
Kritickom posúdení ( pozitíva a chyby) hospodárskej politiky v sledovanom období.

5 Prínos habilitačnej práce pre prax
Prínos habilitačnej práce pre prax je v komplexnom posúdení vývoja hospodárskej
politiky v rokoch 1989 – 2012. Použiteľná je nielen v makro ekonomike, ale i v podnikovej
sfére.
6 Otázky pre autora habilitačnej práce
1) Ktoré súčasti hospodárskej politiky majú najvyšší dopad na formovanie štruktúry
národného hospodárstva SR prípadne štruktúry priemyslu SR?
2) Prečo je dopad svetovej hospodárskej a finančnej krízy na jednotlivé krajiny Európy
rozdielny?
3) Čím je daná vysoká otvorenosť slovenskej ekonomiky?
7 Záverečné odporúčania.
Pani Ing. Zuzana Stoličná, PhD. spracovala vo svojej habilitačnej práci veľmi zaujímavú
a aktuálnu problematiku. Habilitačná práca zodpovedá požiadavkám kladeným na práce
takéhoto typu.
Po úspešnej obhajobe habilitačnej práce odporúčam, aby Ing. Zuzane Stoličnej, PhD. bol
udelený vedecko–pedagogický titul docent v odbore 3.3.15. manažment.

V Bratislave 10. 11. 2013

doc. Ing. Jana Sršňová CSc.

