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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
Práce se skládá ze 112 stránek a 3 kapitol.

AKTUÁLNOST TÉMATU

Předložená habilitační práce je bezesporu aktuální a zabývá se problematikou, která má priority ve velmi důležité oblasti řízení průmyslových podniků -
investičním rozhodování. 
Aktuálnost tématu lze sledovat ze dvou rovin. Za prvé z hlediska potřebnosti pro průmyslovou praxi, kde právě toto téma patří palčivým tématům. Za
druhé patří vývojové trendy v oblasti investičního rozhodování s využitím prediktivních algoritmů k tématům strategických agend evropských zemí.
Právě problematika nasazení prediktivních nástrojů pro nasazení v praxi dokazuje aktuálnost tématu předložené habilitační práce.

VÝZNAM ROZVOJ VĚDNÍHO OBORU

Právě tato problematika má dopady hned do několika oblastí. Velmi důležitá oblast je použití v průmyslové praxi, kde je v předložené práci popsané
penzum metod, přístupů, filosofií pro praktické použití v reálném prostředí. Zde oponent oceňuje popis současného stavu poznání jak v oblasti
investičního rozhodování, tak v oblasti integrace rizika při hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů. Dále z hlediska obsahu a struktury
má práce přínos i oblasti rozvoje vědního oboru, z to hlediska systematického rozboru zkoumané problematiky. A v neposlední řadě je nutné
prezentovat i přínos v oblasti pedagogické, kde předložená práce má velký potenciál pro vytvoření kvalitní knižní publikace pro studenty vysokých škol
na Slovensku i v České republice, ale také i pro odborné pracovníky z průmyslových podniků

FORMÁLNÍ A JAZYKOVÁ ÚROVEŇ

Formální a prezentační úroveň je dobré úrovni a to dokazuje velmi dobrou vyjadřovací a prezentační úroveň autorky v oblasti prezentace výsledků
předložené habilitační práce. Také je třeba ocenit grafickou úroveň celé práce. Celá práce obsahuje celkem 51 obrázků a 51 tabulek. Jazykovou úroveň
si oponent netroufá hodnotit.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Publikační činnost habilitantky oponent považuje za dobrou a plně dostačující k úspěšnému habilitačnímu řízení. Oponent musí zdůraznit, že
habilitantka má i stopu v citačních databázích, což považuje za velmi důležité nejen pro autorku samotnou, ale také i pro rozvoj oboru a pracoviště. V
době přípravy posudku měla habilitantka v databázi Web of Science 42 citací s H indexem 4 a v databázi Scopus 69 citací s H indexem 5.

SHRNUTÍ

Oponent musí konstatovat, že předložená habilitační práce řeší aktuální problémy investičního rozhodování. Má přínosy jak teoretické, tak i přínosy s
praktickým dopadem. Výsledky prezentované v habilitační práci, jak rozsah, tak kvalita její publikační činnosti, které potvrzují velmi dobrou odbornou
a vědeckou úroveň habilitatky. Její celkový vědecký přínos hodnotím kladně a na základě posuzované habilitační práce jednoznačně doporučuji
jmenovat Ing. Jaroslavu JANEKOVOU, Ph.D. za docentku v oboru Priemyselné inženierstvo na Strojnické fakultě, Technické univerzity v Košicích.

DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY:

1) Ve své práci popisujete nástroje pro investičního rozhodování. Můžete představit, jak se tyto nástroje budou vyvíjet? Jaký bude zásah nasazení např.
umělé inteligence pro tuto oblast?

2) Jak vnímáte roli lidského kapitálu v budoucnosti, právě s ohledem na rozvoj technologií s důrazem na umělou inteligenci?

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť vedecko-pedagogický titul "docent (doc.)"
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