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Habilitant Ing. Roman Serenčéš, PhD. predložil, v súlade s vyhláškou MŠ SR č.6/2005
Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických
titulov docent a profesor v znení Vyhlášky č.457/2012 Z.z. podľa § 1, odseku 3, písmena c,
habilitačnú prácu ako súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom v úvode
a závere práce.
Téma práce je dlhodobo vysoko aktuálna a široko pertraktovaná nielen v odborných
kruhoch akademikov, výskumníkov, agropodnikateľov, tvorcov politík, ale aj v laickej
verejnosti, medzi spotrebiteľmi potravín. Výroba bezpečných potravín a ochrana životného
prostredia sa stali naliehavým imperatívom súčasnosti.
Habilitačná práca je predložená v rozsahu 183 strán vrátane zoznamu použitej
literatúry, z toho súbor publikovaných vedeckých prác tvorí 157 strán, komentáre v úvode
a závere práce 13 strán.
V abstrakte práce autor uvádza, že cieľom súboru prác je cit.: „zachytiť problematiku
poľnohospodárskej politiky a slovenského zahraničného agroobchodu pred a po vstupe SR
do EÚ, problematiku vzťahu poľnohospodárskej politiky, obchodu a životného prostredia,
agropotravín a spotrebiteľa“. Vo vzťahu k názvu habilitačnej práce „Vplyv globalizácie
a integrácie na poľnohospodársku politiku a obchod“ považujem formuláciu cieľa práce za
nie celkom dostatočnú reflexiu jej názvu, najmä vo väzbe na kľúčový pojem „integrácia“.
Habilitačná práca pozostáva z 24, najmä deskriptívnych, časovo heterogénnych,
príspevkov z medzinárodných vedeckých konferencií a odborných časopisov. V úvode autor
popisuje formálnu konštrukciu práce, v rámci ktorej sú zadefinované 4 celky, tematické
oblasti, s nerovnomerne rozdeleným počtom článkov. Je na škodu, že vo vlastnej práci nie sú
tieto tematické celky aj formálne oddelené, prispelo by to k väčšej prehľadnosti
a vypovedacej schopnosti práce ako celku. Prezentované články reflektujú dobu, v ktorej
boli písané a niektoré závery by bolo potrebné korigovať z pohľadu súčasného poznania.
Preto významne pociťujem absenciu komentárov k jednotlivým článkom, prípadne
tematickým oblastiam, ktoré by články homogenizovali v čase, poskytli optiku súčasnosti,

