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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitačná práca sa zaoberá problematikou integrácie rizika do investičného rozhodovania. Pre priemyselné podniky majú kľúčový význam strategické
investičné rozhodnutia, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú budúcu prosperitu podniku. Habilitačnú prácu považujem za vysoko aktuálnu nakoľko
pri procese investičného rozhodovania je potrebné poznať a zohľadniť riziko, čo významne zvyšuje pravdepodobnosť úspechu investičného projektu v
trhovom prostredí. Kvalitne pripravený a realizovaný proces manažmentu rizika, riziko neodstraňuje, ale umožňuje prijať takú úroveň rizika, ktorá je pre
podnik akceptovateľná. Aktuálnosť riešenej problematiky úzko súvisí aj s charakterom súčasného podnikateľského prostredia, ktoré je konkurenčné a
podlieha častým a nepredvídateľným geopolitickým vplyvom. 

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Posudzovaná habilitačná práca má 112 strán, 51 obrázkov, 51 tabuliek, 78 literárnych zdrojov a výsledok kontroly originality 2,24 %, v ktorej autorka
štruktúrovane analyzuje a popisuje metódy využiteľné pre investičné rozhodovanie a aplikuje na prípadových štúdiách simulačné a optimalizačné
metódy založené na metóde Monte Carlo.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

V habilitačnej práci autorka spracovala znalostnú bázu poznatkov k riešenej problematike a následne ich verifikovala na reálnych investičných
projektoch s dôrazom na implementáciu simulačného prístupu metódou Monte Carlo.
    Habilitačná práca má tri hlavné kapitoly, ktoré na seba logicky nadväzujú. Prvých dvoch kapitolách je prehľadne a pomerne detailne popísaný
súčasný stav poznania v oblasti investičného rozhodovania a integrácie rizika pri hodnotení ekonomickej efektívnosti investičných projektov. V prvej
kapitole ide o dôsledný rozbor prístupov k investičnému rozhodovaniu z hľadiska nezávislých projektov a investičných programov, ich rozhodovacieho
procesu, pravidiel financovania, používaných metód a finančných kritérií pre hodnotenie ich efektívnosti. V druhej kapitole je v súlade s odporúčaniami
technickej normy "ISO 31000 -Manažérstvo rizika" spracovaná metodika manažmentu rizika investičného projektu s vymedzením cieľov, vstupov,
činností, odporúčaných metód a výstupov pre každú fázu procesu. Značnú pozornosť autorka venovala metódam kvantifikácie a hodnoteniu rizika
investičného projektu. Veľmi prehľadne sú spracované charakteristické prvky deterministických a pravdepodobnostných metód kvantifikácie rizika. V
závere kapitoly je stručne vysvetlený princíp simulačnej metódy Monte Carlo a možností jej využitia v softvérovom produkte CrystalBall, vrátane
spracovaného algoritmu posudzovania rizika pomocou simulácie a optimalizácie.
    Tretia kapitola má aplikačný charakter a predkladá riešenia troch prípadových štúdií. Prvá, prezentuje komplexný prístup k hodnoteniu ekonomickej
efektívnosti rozvojového investičného projektu s cieľom maximalizovať výnosnosť projektu za rizika, pomocou optimalizácie nehomogénnej výroby.
Druhá štúdia poskytuje nový prístup v investičnom controllingu, v ktorom sú aplikované simulácie metódou Monte Carlo v kombinácii s tradičnými
metódami, ako je analýza diskontovanej ekonomickej pridanej hodnoty a metóda analýzy odchýlok. Tretia štúdia rieši rozhodovací problém zameraný na
výber optimálneho variantu investičného projektu, porovnaním deterministického a stochastického prístupu.
    Habilitačná práca má výbornú odbornú a didaktickú úroveň, jasnú a logickú štruktúru, obsahuje množstvo obrázkov (51) a tabuliek (51)
spracovaných autorom.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Habilitačná práca prispieva k rozvoju vedného odboru priemyselné inžinierstvo v oblasti riešenej problematiky a to rozšírením jej znalostnej bázy, ktorá
je spracovaná v ucelenom a logicky usporiadanom súbore poznatkov o prístupoch, metódach a postupoch investičného rozhodovania s dôrazom na
zohľadnenie rizika. Výstupy habilitačnej práce je možné využiť tiež v pedagogickej činnosti, nakoľko spracované poznatky v oblasti súčasného stavu sú
vhodným podkladom pre prípravu kvalitnej študijnej literatúry. Prínos habilitačnej práce pre podnikovú prax spočíva v navrhnutých postupoch riešenia
vybraných investičných prípadov uvedených v kap. 3.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

1.    Na základe čoho boli stanovené pravdepodobnostné rozdelenia pre jednotlivé rizikové faktory/vstupné premenné v predkladaných prípadových
štúdiách?
2.    Aké obmedzenia má metóda Monte Carlo pri jej praktickom využití?
        



SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Riešená problematika v habilitačnej práci je celosvetovo aktuálnou témou a tematicky patrí do odboru priemyselné inžinierstvo. Postup a metódy
spracovania habilitačnej práce sú vhodne zvolené a vysoko aktuálne vzhľadom na potrebu poznania a eliminácie rizika pri investičnom rozhodovaní v
konkurenčnom prostredí.

Z dostupných informácii konštatujem, že habilitačná práca nie je opakovaním dizertačnej práce. 

Jadro habilitačnej práce výsledky habilitačnej bolo publikované na dostatočnej úrovni.

Forma habilitačnej práce preukazuje veľmi dobré didaktické schopnosti autorky a habilitačnú prácu bude možné využiť v pedagogickej praxi pre
viaceré predmety v študijnom odbore Strojárstvo. 

Zoznam prác autorky preukazuje, že ide o pracovníka s výraznou vedeckou erudíciou, dokladuje to aj tým, že plní požadované kritéria
vedeckovýskumných aktivít.

Pozitívne hodnotím výsledky vedeckej práce autorky, publikované v recenzovaných časopisoch. Konštatujem, že publikačné výstupy súvisiace s
habilitačnou prácou sú publikované vo vedeckých recenzovaných časopisoch v dostatočnom rozsahu. 

Odozva vedeckej komunity je dokumentovaná prostredníctvom citačných ohlasov na vedecké práce autorky, ktoré sú zaznamenané v databázach WoS
a Scopus.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Habilitačná práca Ing. Jaroslavy Janekovej, PhD., jej doterajšie výsledky a ich ohlas, zodpovedajú požiadavkám habilitácie k udeleniu vedecko-
pedagogického titulu d o c e n t k a v odbore habilitačného konania a inauguračného konania "priemyselné inžinierstvo".

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

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

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.
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