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Aktuálnosť zvolenej témy:
Rozvoj klastrov je v posledných rokoch jedným z prístupov, ktoré sa uplatňujú v strategickom riadení zameranom na dosahovanie regionálnej konkurencieschopnosti. Vývoj produkčných systémov (vyžadujúci just in time produkciu, špecializovanú a flexibilnú výrobu, ako aj orientáciu na zákazníka) vyvoláva potrebu regionálnej špecializácie. Mnoho národných aj regionálnych stratégií a programov má za cieľ posilniť regionálnu špecializáciu pomocou podpory prepojenia podnikov a firiem v regióne a dôrazom na silnejšie interakcie medzi rôznymi verejnými a súkromnými subjektmi.  Zámery regionálnej, hospodárskej,  technologickej a inovačnej politiky sa stretávajú v cieľoch orientovaných na rozvoj klastrov v regiónoch. Vzhľadom na obmedzené zdroje politické rozhodovanie o konkrétnom smerovaní podpory klastrov je zložité a vyžaduje dôkladné zhodnotenie odvetvovej štruktúry a výkonnosti v regióne. 
Empirické poznatky súvisiace s prínosmi klastrov sú vo vyspelých ekonomikách sprevádzané narastajúcim počtom akademických štúdií zaoberajúcich sa touto problematikou. Samostatnú, aj keď relatívne malú skupinu v rámci nich tvoria štúdie venované problematike identifikácie klastrov. Väčšina týchto prác aplikuje existujúce alebo uvádza ďalšie nástroje a metódy, ktoré je možné využiť pri analýzach ekonomickej základne regiónu a ktoré dokážu poskytnúť potrebné informácie a podklady pre politické rozhodovanie. 
Rovnako v českej a slovenskej odbornej literatúre je len málo prác, ktoré sa podrobnejšie venujú identifikácii klastrov, resp. odvetví vhodných pre vznik klastrov v regiónoch. V tomto kontexte je nepochybné, že téma habilitačnej práce je mimoriadne aktuálna a oceňujem zámer autora implementovať poznatky teórie klastrov do cieľov a opatrení regionálnej politiky.  
Vhodnosť zvolených metód:
Autor habilitačnej práce uvádza ako hlavný cieľ práce "navrhnúť možnosti využitia teórie klastrov v regionálnej politike" so zameraním na návrh novej metódy, ktorá pomôže identifikovať a analyzovať potenciál pre vznik klastrov v regiónoch. Pri napĺňaní používa postupné kroky - od  vymedzenia všeobecného rámca pre skúmanie problematiky klastrov v prvých kapitolách (definovanie ekonomického a sociálneho rozvoja regiónov, nástrojov regionálnej politiky a zvýraznenie významu regionálnych inovačných systémov), k relatívne podrobnému spracovaniu poznatkov teórie klastrov, analýze a zhodnoteniu metód umožňujúcich identifikáciu klastrov (v rámci ktorých uvádza aj navrhovanú novú metódu). Posledným krokom je návrh metodiky vzniku klastrov v regióne s využitím výsledkov predchádzajúcich krokov. Zvolený postupy a metódy riešenia umožnili naplnenie cieľa práce. 
Za menej prepracované považujem prvé tri kapitoly práce. Z hľadiska náplne jednotlivých kapitol a ich formálnej štruktúry trochu chýba ich jednoznačná vzájomná nadväznosť a prepojenosť. Prvá kapitola má síce názov Ekonomický a sociálny rozvoj regiónov, nakoniec však len  veľmi stručne a miestami aj nejasne vymedzuje základné aspekty ekonomického rozvoja. 
Rovnako názov kapitoly 2.1  hovorí o vývoji nástrojov ekonomického rozvoja, v skutočnosti však obsahuje skôr vývoj prístupov v teóriách regionálneho rozvoja. Tento problém vyvoláva tiež otázku, aký je  vzťah medzi  jednotlivými  teóriami a vývojom nástrojov regionálneho rozvoja, ktorým sú venované ďalšie podkapitoly. Obsahová náplň podkapitoly 2.4 sa do značnej miery opakuje v 3. kapitole, niektoré časti dokonca v doslovnom znení.  
Prínosy habilitačnej práce:
Za rozhodujúci prínos habilitačnej práce považujem štvrtú a predovšetkým piatu kapitolu, ktorá popisuje a hodnotí vybrané kvantitatívne a kvalitatívne metódy identifikácie klastrov, stanovuje ich silné a slabé stránky. Súčasťou  skúmaných metód je tiež metóda navrhovaná autorom, ktorý jej využitie následne overuje v podmienkach konkrétneho regiónu, pričom používa tiež dve ďalšie kvantitatívne metódy. Oceňujem časť 5.2.6, kde autor porovnáva svoju metódu s niektorými ďalšími metódami v kontexte kritérií ich aplikácie pri indentifikácii klastrov. Výsledky tejto analýzy sú potom vhodne zakomponované do návrhu metodického postupu pre tvorbu klastrov v regiónoch. 
Zhodnotenie publikačnej, vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti habilitanta
Ing. Stejskal napĺňa všetky požadované obligatórne i fakultatívne  kritéria pre habilitáciu, limity niektorých dokonca vysoko prekračuje. Jeho publikačná činnosť je zodpovedajúca z hľadiska rozsahu i štruktúry, veľká časť jeho prác bola publikovaná v zahraničí.  
Bol riešiteľom dvoch projektov financovaných univerzitou ,na ktorej pôsobí, dvoch projektov financovaných z externých zdrojov a spoluriešiteľom ďalších troch výskumných projektov. Väčšina publikačnej a vedecko-výskumnej činnosť súvisí s problematikou predkladanej habilitačnej práce. 
V rámci pedagogickej činnosti, ktorú vykonáva od roku 2006, sa orientuje na ekonomiku a manažment verejného sektoru a neziskové organizácie.   
Otázky pre autora pri obhajobe práce:
Považujete podporu vzniku klastrov za vhodnú politiku vo všetkých typoch regiónov (na úrovni NUTS 3)?

Aké opatrenia navrhujete uskutočniť pre to,  aby sa odstránil deficit zodpovedajúcich údajov potrebných pre aplikáciu kvantitatívnych metód pri identifikácii klastrov v regiónoch? 
Záverečné odporúčanie k návrhu udelenia vedecko-pedagogického titulu:
Na základe vyššie uvedeného konštatujem, že predložená habilitačná práca spĺňa kritériá a požiadavky, ktoré sú kladené na kvalifikačné práce tohto typu. Terminologická zrozumiteľnosť, logické súvislosti a vlastný prístup habilitanta k riešenej problematike preukázali jeho spôsobilosť pre pedagogickú činnosť. Zároveň priniesli nové, aj v praxi využiteľné poznatky teoretického, a metodologického charakteru. Takisto je tu zrejmá  využiteľnosť v pedagogickom procese. 
Z habilitačne práce, ako aj z publikačnej činnosti a vedecko-výskumnej činnosti  je zrejmé jeho  odborné a vedecké zameranie a celkový prehľad v odbore.
Predloženú habilitačnú prácu odporúčam v rámci habilitačného konania prijať na obhajobu. Po úspešnej obhajobe habilitačnej práce navrhujem  udeliť Ing. Janovi Stejskalovi , PhD. vedecko – pedagogický titul docent v odbore „verejná ekonomika a služby“.
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