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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitačná práca sa zaoberá vysoko aktuálnou problematikou – podnikateľskou etikou
s dôrazom na etický kódex. Všeobecne sa uznáva, že zodpovedné správanie podnikov zvyšuje
produktivitu podniku a lojalitu jeho zamestnancov a poskytuje podniku udržateľnú konkurenčnú
výhodu. Z tohto dôvodu výskum v tejto problematike je cenným príspevkom nielen zo spoločenského,
ale aj z ekonomického hľadiska. Aktuálnosť témy potvrdzujú aj súčasné trendy, ktoré ukazujú, že
spoločensky zodpovedné správanie sa čoraz viac stáva nevyhnutnou súčasťou úspešného podnikania.
V tejto problematike zohráva dôležitú úlohu práve etický kódex, ktorý vo veľkej miere napomáha
budovať pozitívne a etické vnútorné a vonkajšie vzťahy. Napriek týmto faktom môžeme pozorovať
významný podiel podnikov, ktoré nemajú prijatý žiadny etický kódex. Možným vysvetlením je
nedôvera voči jeho účinnosti a slabá orientácia podnikov v procese jeho tvorby, implementovania
a hodnotenia. To sú dôvody pre povzbudzovanie výskumných snáh zameraných na štandardizáciu
tohto procesu, ktorá by sa mohla priaznivo odraziť vo vyššej miere akceptovania tohto etického
nástroja ako „bežnej praxe“ podnikov, vo vyššej kvalite jeho prepracovanosti a v konečnom dôsledku
aj v jeho vyššej účinnosti. Habilitačná práca reflektuje na tieto konzekventné fakty a zameriava sa na
etické kódexy v sektore dopravy a logistiky. Osobitne vyzdvihujem vymedzenie dôležitých
výskumných trajektórií v tomto sektore, pretože práve tento sektor je najviac ovplyvňovaný, ako aj
vplývajúci na finančné, ekonomické, hospodárske a sociálne systémy v štáte.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Metodologický postup pri riešení výskumného problému je podrobne prezentovaný na obrázku 2 v kapitole 1.3. Metodologický postup je vymedzený
prehľadne a logicky. 
V hodnotenej habilitačnej práci boli použité adekvátne základné metódy vedeckého skúmania, a to konkrétne analýza a syntéza, indukcia a dedukcia,
abstrakcia, komparácia a grafické metódy. Na spracovanie súčasného stavu riešenej problematiky boli využité metódy literárnej rešerše. Habilitant
pracoval s veľkým množstvom publikácií, vedeckých štúdií, ale aj databáz. Poznatky v práci syntetizoval, komparoval a pri ich evaluácii využil v
primeranej miere kritické myslenie.
Habilitant využil výskumnú metódu dopytovania – dotazníkový prieskum, ktorý priniesol cennú základňu dát pre výskum podnikov pôsobiacich v
Českej republike, ale aj na Ukrajine. V rámci analytického spracovania dát boli využité vhodné matematicko-štatistické metódy. Habilitant aplikoval
najmä deskriptívnu analýzu, analýzu rozdielov a analýzu závislosti. V testovaní dominovali dvojvýberové testy o pomeroch a chí-kvadrát testy
nezávislosti v príslušných kontingenčných tabuľkách. Habilitant overoval 6 výskumných hypotéz a zodpovedal 5 výskumných otázok. Samotné
prevedenie štatistického šetrenia sa môže považovať za správne a taktiež napĺňa štandardy pre takýto typ práce.
Habilitant taktiež využil kvalitatívne metódy hodnotenia obsahov vyše 100 etických kódexov, čím preukázal svoju metodickú zdatnosť, pričom sa
zameral aj na etické kódexy podnikov pôsobiacich v sektore dopravy a logistiky.
Posudzovaná habilitačná práca poskytla značný priestor pre pochopenie dôvodov aplikovaných metód a prístupov, pričom dosiahnuté výsledky sú
veľmi zaujímavé a zrozumiteľne interpretované. Prezentované analýzy odzrkadľujú serióznu a detailnú prácu habilitanta s údajovou databázou, dokazujú
originalitu vedeckého prístupu i schopnosť logického myslenia a naznačujú možné zaujímavé oblasti ďalšieho výskumu v danej oblasti, ako aj
predpoklady habilitanta pre seriózny ekonomický výskum zodpovedajúci súčasným trendom.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Okrem potvrdzovania a vyvracania existujúcej poznatkovej bázy, habilitačná práca zároveň prináša nové zistenia, ktoré habilitantovi umožnili
nezanedbateľnou mieru prispieť k poznaniu tejto vysoko aktuálnej problematiky. Výsledky práce sú v tejto oblasti originálne a jedinečné a hodnotím ich
pozitívne. Habilitant ich sumarizuje v kapitole 11 v následnosti podľa stanovených čiastkových cieľov. Výsledky ponúkajú cenné zistenia najmä na
podnikovej úrovni a môžu pomôcť k priaznivejšiemu riadeniu podnikov. Výsledky podporujú rozvoj podnikateľskej etiky s dôrazom na etický kódex a
môžu sa pokladať za prospešné pre odborníkov, ale aj tvorcov národných reportov. Vzhľadom na odbor habilitačného konania oceňujem výsledky
analýz zameraných na sektor dopravy a logistiky, ktoré značne vyplňujú aj výskumnú medzeru v rámci sektorových analýz. Tieto výsledky poukazujú
na potenciál pre zlepšenie v uvedenom sektore, čo sa tiež považuje za vysokú pridanú hodnotu. Medzi hlavné výsledky je nepochybne možné zaradiť
návrh Metodiky pre tvorbu, implementáciu a hodnotenie etického kódexu pre podnikovú sféru v Českej republike, ktorý je prezentovaný v tabuľkách
92 a 93, ako aj Odporúčania pre vývoj, implementáciu a hodnotenie etického kódexu pre podniky pôsobiace v sektore dopravy a logistiky, ktoré sú
prezentované v tabuľke 94. Tieto návrhy považujem za najcennejšie výsledky habilitačnej práce s perspektívnou pridanou hodnotou v praxi po ich



aplikovaní. Je evidentné, že pri návrhu habilitant vychádzal z výsledkov a zistení postupne získaných naplnením čiastkových cieľov. Habilitant dokázal
zdôrazniť všetky dôležité aspekty celého procesu, a to od samotnej tvorby etického kódexu, cez jeho štruktúru, formu, dizajn, obsah, implementáciu,
až po jeho hodnotenie. Práve odporúčania zamerané na podniky v sektore dopravy a logistiky sú vynikajúcou pomôckou počas celého tohto procesu.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Habilitant v 12. kapitole formuluje celkom 30 teoretických a praktických prínosov práce, ktoré usporiadal do prehľadnej tabuľky 95. Je evidentné, že
mnohé z prínosov majú presah do teórie aj praxe, čo napovedá o dôležitom prepájaní týchto dvoch oblastí a o významnom celkovom prínose práce.
Práca obohacuje teoretickú základňu a zdôrazňuje dôležitosť riešenej problematiky aj z výskumného hľadiska. Dá sa očakávať, že aplikácia výsledkov
práce v praktickej rovine môže prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia. S predkladanými prínosmi je možné sa plne stotožniť. Práca prepája
princípy etického kódexu a podnikateľskej etiky s efektívnym riadením podniku. V súlade s tým ako najcennejšie prínosy je možné označiť nasledujúce:
1.    Realizácia pilotnej štúdie o problematike etických kódexov v sektore dopravy a logistiky.
2.    Návrh Metodiky pre tvorbu, implementáciu a hodnotenie účinnosti etického kódexu.
3.    Návrh odporúčaní pre rozvoj EK v sektore dopravy a logistiky.
4.    Vytvorenie dôležitej metodickej platformy pre integráciu zásad EK a podnikateľskej etiky do existujúcich podnikových systémov (systémy
monitorovania a hodnotenia, systémy riadenia rizík).
Budúce smerovanie výskumu napovedá o skutočnosti, že práca rieši problematiku s veľkým výskumným potenciálom, čo podnecuje jej rozvoj. Ďalšia
diseminácia výsledkov budúcich výskumov formou publikovania v rôznych vedeckých časopisoch bude mať multiplikačný efekt pri dosahovaní
nových cenných poznatkov v danej problematike.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Predkladaná habilitačná práca má rozsah v súlade s požiadavkami na takýto typ prác s celkovým počtom strán 211 (vrátane formálnych náležitostí,
bibliografických odkazov a príloh). Štruktúra práce je zvolená vhodne a jednotlivé jej časti na seba logicky nadväzujú. Po formálnej stránke je práca
spracovaná na príkladnej úrovni. Práca je konzistentná a pekne vizualizovaná. K práci nemám zásadné pripomienky. 
Posudzovaná práca je ambiciózna, prezentujúca snahu habilitanta o aktuálne a prehľadné spracovanie skúmanej problematiky s mnohými zaujímavými
zisteniami. Habilitant tak poskytol komplexný pohľad na riešenú problematiku a zdôraznil skutočnosť, že podnikateľská etika predstavuje významný
atribút podnikov pri úspešnom dosahovaní cieľov v súlade so spoločensky zodpovedným správaním. Narastajúce požiadavky na etické správanie
podnikov zvyšujú význam jasne určených zásad a ich zakotvenie v etickom kódexe, a teda takto je možné podčiarknuť opodstatnenosť práce.
Predkladané myšlienky naznačujú riadnu orientáciu habilitanta v riešenej problematike a jeho dielo napĺňa všetky požadované formálne a obsahové
štandardy.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

Prosím o zodpovedanie nasledujúcich otázok:
1.    Budú podniky v sektore logistiky a dopravy podľa Vás pociťovať v tomto postpandemickom období vyššiu potrebu vytvárať a implementovať EK?
2.    Na aké najkritickejšie miesta by sa mali podniky zamerať pri implementovaní etického kódexu v sektore logistiky a dopravy? Je viditeľná sektorová
odlišnosť v týchto najkritickejších miestach implementácie EK?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Hlavným cieľom habilitačnej práce bolo vytvoriť návrh Metodiky pre tvorbu, implementáciu a hodnotenie etického kódexu pre podnikovú sféru v
Českej republike, ktorá by bola využiteľná aj pre systémy monitorovania a hodnotenia v podnikovej sfére. Súčasťou tohto cieľa bolo aj navrhnúť
odporúčania na vypracovanie etického kódexu v sektore dopravy a logistiky. Tento cieľ bol dekomponovaný na šesť čiastkových cieľov, na ktoré
vhodne nadväzujú stanovené výskumné hypotézy a výskumné otázky. Overenie výskumných hypotéz a zodpovedanie výskumných otázok svedčí o
skutočnosti, že habilitant venoval každému čiastkovému cieľu adekvátnu pozornosť za účelom ich dosiahnutia. Postupné dosahovanie čiastkových
cieľov habilitanta logicky a presne doviedlo k naplneniu hlavného cieľa.
Hlavný cieľ je veľmi vhodne formulovaný, zastrešujúci celý výskum, je primerane konkrétny, zrozumiteľný a dáva jasný obraz o očakávanom výsledku
práce. Tento stanovený cieľ práce je možné považovať za plne dosiahnutý. Rovnako boli dosiahnuté aj čiastkové ciele, ktoré obsiahli celé spektrum
výskumu realizovaného v práci.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Habilitačná práca je spracovaná na výbornej úrovni a poskytuje zaujímavý́ a vysoko originálny pohľad na skúmanú problematiku. Práca má jasne
definované horizontálne a vertikálne analytické línie, je precízne prepájaná a konfrontovaná s jednotlivými teoretickými časťami. Konštrukcia
výskumného podkladového materiálu je jasná a vhodne zvolená. Výsledky v práci sú prehľadne diseminované a zrozumiteľne interpretované. Práca je
naplnená množstvom faktov a aktuálnych zdrojov. Habilitant preukázal schopnosť tvorivo pracovať s relevantnou vedeckou literatúrou a odhaľovať
špecifické problémy, hľadať rôzne riešenia a adaptovať ich na skúmané podmienky.
Celkovo konštatujem, že habilitant predkladanou prácou preukázal svoju erudovanosť a vysokú mieru odbornosti v skúmanej problematike a získanými
zaujímavými výsledkami podnieti mnohé výskumné tímy naďalej skúmať túto problematiku a podporovať hodnotenie podnikateľskej etiky a jej
benefitov zo spoločenského a ekonomického hľadiska. V tomto ohľade práca prináša aj mnohé cenné námety pre národný́ a medzinárodný́
benchmarking, a tým aj ďalšiu skupinu návrhov pre budúce výskumy. Habilitant preukázal schopnosť tvorivo a vedecky pracovať. Predkladaná
habilitačná práca spĺňa všetky kritériá kladené na tento druh kvalifikačnej práce.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia
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