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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Řešená problematika se zaměřením na etické kodexy nabývá na významu z pohledu jejich implementace do každodenních aktivit lidského konání, v
odvětví dopravy a logistiky ve zvýšené míře. K aktuálnosti problematiky přispívají i vlivy přicházející z makroprostředí podniků, ať už se jedná o
covidovou pandemii, narůstající mezinárodní napětí či stavy mnohdy krizového charakteru v oblasti energetických, materiálových i personálních
vstupů v evropském či světovém měřítku. 
Lze předpokládat, že uvedená problematika s ohledem na současné negativní trendy ve vývoji ekonomiky bude nadále nabývat na významnosti a
potřebnosti.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Metody zvolené autorem habilitační práce odpovídají charakteru řešené problematiky. Autor si byl vědom skutečnosti, že k řešení takto významného a
náročného tématu je potřebné vytvořit širokou datovou základnu z primárních zdrojů. Zde si řešitel zasluhuje vyslovit uznání za zajištění rozsáhlého
souboru primárních dat (přes 900 podnikatelských subjektů) se zastoupením všech velikostních kategorií podniků, hlavních sektorů (výroby a služeb)
a odvětví logistiky včetně dopravy. Rovněž za pozitivní považuji, že v testovacím souboru byl zohledněn i rozsah působnosti podniků (lokální, místní,
národní a regionální). Další zdroj dat potřebný pro řešení nastavených výzkumných otázek a hypotéz byl soubor podniků se zpracovaným etickým
kodexem, který byl testován z hlediska potřeb naplnění cílů habilitační práce. Rovněž pozitivně hodnotím provedenou mezinárodní komparaci v řešené
problematice mezi ČR a Ukrajinou. 
Vlastním analytickým nástrojem pak byly základní statistické metody umožňující korelaci mezi jednotlivými testovanými parametry (velikostní
kategorizací podniků, jejich sektorovou diferenciací a rozsahem působnosti). 
Metodická část je vhodně nastavena a nemám k ní připomínky.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Za hlavní pozitivní výsledek považuji skutečnost, že dosud takto komplexně nebyla tvorba a implementace etických kodexů řešena. 
Za dílčí výsledky, neméně důležité z hlediska nového poznání považuji: 
- analýzu širokého souborů podniků, ze které zřetelně vyplývá, že dosavadní pozornost k tvorbě etických kodexů neodpovídá jejich významu, ale i
potřebám samotných podnikatelských subjektů, toto konstatování se vztahuje na podniky bez ohledu na jejich velikostní kategorizaci, sektorovou
diferenciaci i rozsah působnosti; 
- prokázání stoupající závislosti mezi velikostní podniků a počtem etických kodexů v nich zpracovávaných, tento trend však není tak průkazný, jak asi
autor očekával, ale dle mého názoru vyjadřuje současnou realitu podnikového prostředí; 
- analýzu přípravy i kvality etických kodexů z hlediska sektoru výroby a služeb a odvětví dopravy a logistiky, přičemž zejména v oblasti služeb se dala
předpokládat daleko vyšší intenzita zastoupení etických kodexů, neboť jednání se zákazníky je zde jedním z rozhodujících atributů; 
- mezinárodní komparaci s ukrajinskými podniky, která prokázala, že se stav českých a ukrajinských podniků v souvislosti s etickým kodexem výrazně
liší. Toto poznání jasně deklaruje, jak je nutná mezinárodní spolupráce při nastavení obecných zásad tvorby etických kodexů, současně však naznačuje,
že vedle obecných zásad zde budou nutně existovat specifika vyplývající z některých odlišných charakteristik národních ekonomik.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Habilitační práce přináší poznatky jak z teoretické oblasti, tak i z aplikační části. Teoretické poznatky jsou ukotveny zejména v materiálu návrh
Metodiky pro tvorbu, implementaci a hodnocení etického kodexu pro podnikovou sféru v ČR, kde je klasifikována struktura samotného etického
kodexu, ale i postupy zpracování jeho jednotlivých částí až po metody a nástroje jeho uplatnění v konkrétním podnikovém prostředí. 
Jsou zde stanoveny i některá pravidla, která mají obecnou platnost v rámci celé podnikové sféry. 
Souhlasím s autorem práce, že bude potřebné výzkumně dořešit, zda je žádoucí proces standardizace tvorby, jak efektivně implementovat etický kodex
v jednotlivých podnicích, sektorech a odvětvích, rovněž zda etický kodex nezahrnout do celkového systému řízení podniku, resp. etického
(sociálního) podnikového subsystému, což osobně považuji za velmi podnětné a inspirující pro další navazující řešení této problematiky. 

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

K předložené habilitační práci nemám zásadních připomínek, a to jak po obsahové, tak formální stránce. Práce má logickou strukturu, vyvážen je



poměr mezi teoreticko-metodologickou částí a částí aplikační, která je přirozeně obsahem rozsáhlejší. 
Rešeršní část práce považuji za vysoce zdařilou, svým rozsahem značně obsáhlou (více jak 30 stran textu) zasahující částečně i do úvodu práce.
Habilitační práce zahrnuje více jak 200 citací převážně zahraničních autorů publikujících v této problematice. Strukturu této části práce hodnotím jako
vhodně nastavenou a logicky provázanou. Při namátkové kontrole citací jsem neshledala nesrovnalosti, předepsaná norma byla plně dodržena. 
Empirická část práce včetně diskuse výsledků a návrhů dalšího směru výzkumu naplňuje kritéria, která jsou na tento typ prací požadována.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

1. Etický kodex by se měl stát nedílnou součástí celé podnikové architektury, zde požaduji od autora práce vyjádření, zda s tímto názorem souhlasí. 

2. Požaduji uvést shodná zjištění, poznání na základě provedené rešerše a svých výzkumných aktivit, a naopak příklady odlišných názorů a závěrů v
rešerši uváděných s vlastními výstupy deklarovanými v habilitační práci. 

3. Na str. 94 autor logicky uvádí, že míra výskytu etického kodexu statisticky významně roste s velikostí podniku. Mezi mikropodniky a malými
podniky, středními a velkými podniky však rozdíl v této míře nepřesahuje 10 %, růst míry výskytu etického kodexu je tedy nerovnoměrný, požaduji
bližší specifikaci tohoto zjištění. 

4. V dalším výstupu autor uvádí, že míra výskytu etického kodexu statisticky významně roste s rozšiřující se působností podniku. Výsledky šetření
ukazují, že rozdíl míry výskytu etického kodexu významně převyšuje 10 % jen mezi nadnárodními a regionálními podniky. Znamená to, že na etické
kodexy je v zahraničí kladen vyšší důraz, požaduji důvody, možné přínosy a předpokládaný další vývoj této problematiky v tuzemsku i zahraničí.

5. Za překvapivé zjištění považuji výstup, že výskyt etických kodexů nezávisí na zaměření, resp. sektorovosti podniků, může autor práce toto blíže
vysvětlit? 

6. Jaký je vztah mezi zpracovaným etickým kodexem v podniku a hospodářským výsledkem podniku? 

7. Významnou část analytické části zaujímá testování podniků v ČR z hlediska přístupu k tvorbě a hodnocení účinnosti etického kodexu ve vztahu k
jejich sektorovému zaměření, velikosti a rozsahu působnosti. Existují mezi těmito faktory vzájemné vazby?

8. Komparativní analýzu obsahu etického kodexu v ČR se sektorovou diferenciací podniků považuji za vhodný nástroj pro návrhovou část. Požaduji
specifikovat hlavní odlišnosti v sektoru dopravy a logistiky se zdůvodněním.

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

V předložené habilitační práci je vymezen jeden hlavní cíl a šest dílčích cílů s pěti výzkumnými otázkami, dále je vydefinováno 6 hypotéz. O správné
volbě cílů i hypotéz svědčí řada premis, které autor habilitační práce uvádí ve svém úvodu, je tím dokumentována ujasněnost autora z hlediska
nasměrování svých výzkumných aktivit.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Na základě výše uvedeného konstatuji, že habilitační práce PaedDr. Mgr. Zdeňka Cahy, Ph.D., MBA, MSc., „Etické kodexy v sektoru dopravy a
logistiky“ splňuje veškeré požadavky a požadovaná kritéria. Doporučuji proto habilitační práci k obhajobě. 
Po úspěšném obhájení práce a splnění podmínek předepsaných vysokoškolským zákonem doporučuji udělit jmenovanému vědecko-pedagogický titul
docent pro příslušný obor.

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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podpis autora posudku


