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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

V predloženej habilitačnej práci habilitant rieši problém návrhu metodiky pre tvorbu, implementáciu a hodnotenie etického kódexu pre podnikovú sféru,
ktorá bude adaptabilná pre monitorovacie a hodnotiace systémy v podnikovej sfére vrátane sektoru dopravy a logistiky. Problematika riešená v
habilitačnej práci je aktuálnou témou, pretože etické riadenie a spoločensky zodpovedné jednanie má priamy vplyv na výkonnosť a prosperitu podnikov
v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte. Etické riadenie a spoločensky zodpovedné chovanie s cieľom trvalé udržateľného podnikania sa
stáva veľmi významnou témou, ktorá sa dotýka aj podnikov pôsobiacich v sektore dopravy a logistiky.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Konštatujem, že habilitačná práca je spracovaná s využitím štandardných metód vedeckej práce. Habilitant v procese riešenia habilitačnej práce použil
metódy abstrakcie, analýzy, syntézy, indukcie, dedukcie a komparácie. Zvlášť by som chcel vyzdvihnúť použitú metódu dotazníkového šetrenia.
Habilitačnú prácu tvorí celkom 211 strán číslovaného textu, 27 obrázkov a grafov, 95 tabuliek, zoznam skratiek a príloha. Práca je napísaná v českom
jazyku a tvorí ju 13 kapitol vrátane úvodu a záveru. Jednotlivé kapitoly na seba logicky nadväzujú. V prvej a druhej kapitole habilitant popisuje súčasný
stav riešenej problematiky a definuje etický kódex podniku. V tretej kapitole analyzuje etický kódex v podnikoch v Českej republike. V štvrtej kapitole
vykonal analýzu prístupu podnikov ČR k tvorbe a hodnoteniu účinnosti etického kódexu. V piatej až siedmej kapitole vykonal komparatívnu analýzu
etických kódexov podnikov v ČR. V deviatej kapitole vykonal analýzu vybraných etických kódexov podnikov v oblasti dopravy a logistiky. V desiatej
kapitole porovnal prístup k tvorbe a hodnoteniu etického kódexu v ČR a na Ukrajine. V jedenástej a dvanástej kapitole autor práce uvádza dosiahnuté
výsledky a prínosy práce.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Hlavným výsledkom habilitačnej práce je Návrh metodiky pre tvorbu, implementáciu a hodnotenie etického kódexu pre podnikovú sféru. Medzi nové
poznatky uvedenej habilitačnej práci patria:
- zistenie, že etický kódex sa najviac vyskytuje u veľkých podnikov, nasledujú stredné podniky a nakoniec malé podniky,
- zistenie, že etický kódex sa najviac vyskytuje u nadnárodných spoločností, následne v podnikoch s národným pôsobením a najmenej u podnikov s
regionálnou pôsobnosťou,
- etický kódex sa najviac vyskytuje v podnikoch v terciálnom sektore, nasledujú podniky v sekundárnom sektore a najmenej v podnikoch primárnom
sektore,
- zistenie, že nebola preukázaná významná závislosť medzi hospodárskym výsledkom a výskytom etického kódexu v podniku, 
- výskum potvrdil, že prístupy podnikov v ČR k tvorbe a hodnoteniu účinnosti etického kódexu sa líšia,
- zistenie, že z hľadiska kvality a predpokladu účinnosti vykazuje veľká skupina etických kódexov podstatné rezervy,
- zistenie, že súčasné etické kódexy podnikov v sektore dopravy a služieb vykazujú lepšie výsledky v porovnaní s ostatnými sektormi,
- zistenie, že etický kódex je viacej rozšírený v ČR ako na Ukrajine. Výskum potvrdil významné rozdiely v prístupe podnikov k tvorbe a hodnotenie
etického kódexu v ČR a na Ukrajine.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Teoretické a praktické prínosy práce sú uvedené v dvanástej kapitole. K tridsiatim prínosom habilitačnej práce nemám zásadných pripomienok. Za
najvýznamnejšie prínosy považujem:
- zhodnotenie sektorovej diferenciácie etických kódexov,
- realizácia pilotnej štúdie k problematike etické kódexy v sektore doprava a logistika,
- systematizácia poznatkov vo vzťahu k etickému kódexu,
- návrh metodiky pre tvorbu implementáciu a hodnotenie účinnosti etických kódexov,
- vytvorenie platformy pre vývoj multikriteriálnych analýz na podporu riadenia v podnikoch.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Posudzovaná habilitačná práca má veľký rozsah. Práca je spracovaná prehľadne. Text je zrozumiteľný. Je vhodne dopĺňaný obrázkami a grafmi. Práca
obsahuje drobné formálne nedostatky, ktoré významne neznižujú jej úroveň. Zásadné pripomienky k dizertačnej práci nemám.



OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

1. Vysvetlite, ako súvisí etický kódex podniku s kvalitou jeho produkcie a hospodárskymi výsledkami?
2. Ako budú využité výsledky Vašej práce v praxi?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Hlavným cieľom predloženej habilitačnej práce bol návrh metodiky pre tvorbu, implementáciu a hodnotenie etického kódexu v podnikovej sfére. Pre
splnenie hlavného cieľa bolo vytýčených šesť čiastkových cieľov, ktoré sú uvedené v kapitole 1.3 na str. 38. Stanovené ciele habilitačnej práce
považujem za splnené.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Konštatujem, že predložená habilitačná práca PeadDr. Mgr. Zdenka Cahu, Ph.D., MBA, MSc. s názvom Etické kódexy v sektoru dopravy a logistiky je
spravovaná na požadovanej úrovni po odbornej ako aj formálnej stránke. Spĺňa požiadavky kladené na habilitačné práce. Na základe uvedeného
hodnotím posudzovanú habilitačnú prácu pozitívne a odporúčam ju k obhajobe.

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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