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OPONENTSKÝ  POSUDOK 

 habilitačnej práce 
 

Názov habilitačnej práce: Holistický prístup k aspektom spoločenskej zodpovednosti                      

a jeho vplyv na riadenie podnikov 

Odbor: Manažment 

Habilitant: PhDr. Ing. Pavol Križo, PhD., MBA 
 

Habilitant vo svojej habilitačnej práci spracoval veľmi zaujímavú a aktuálnu tému, nakoľko 

problematika udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania ako konceptu, ktorého 

cieľom nie je len maximalizácia zisku, ale aj činnosť zameraná na environmentálne, sociálne a 

komunitné aspekty a ciele, naberá práve v súčasnej krízovej dobe na dôležitosti. Spoločenská 

zodpovednosť predstavuje záväzok podnikateľov usilovať sa o také stratégie, robiť také 

rozhodnutia alebo vykonávať také aktivity, ktoré sú žiadúce z pohľadu cieľov a hodnôt celej 

spoločnosti. Dnes musíme uvažovať o spoločenskej zodpovednosti firiem ako o dobrom 

susedstve. To znamená nerobiť veci, ktoré by mohli poškodzovať susedstvo a zároveň o 

dobrovoľné osvojenie si záväzku pomáhať riešiť problémy v susedstve. Spoločensky 

zodpovedné podnikanie je teda o záväzku - kontinuálnom záväzku firiem správať sa eticky, 

prispievať k trvalo udržateľnému ekonomickému rozvoju, a zároveň prispievať k zlepšovaniu 

kvality života zamestnancov, ich rodín, rovnako ako lokálnej komunity a spoločnosti ako celku. 

Oceňujem, že habilitant si na svoje plecia vzal náročnú úlohu popísať, vysvetliť a predikovať 

komplexné vzťahy medzi podstatnými aspektami spoločenskej zodpovednosti, ktoré by 

umožnili systematické riadenie v oblasti CSR. So záujmom som si preštudoval habilitačnú 

prácu a z textu je zrejmé, že habilitantovi sa túto náročnú úlohu podarilo zvládnuť. 

Úvodom môjho posudku konštatujem, že autor dodržal formálnu úpravu habilitačnej práce a 

vhodne ju rozčlenil na kapitoly, ktoré postupne rozvíjajú riešenú problematiku. Vzhľadom na 

komplexnosť riešenej problematiky a rozsah habilitačnej práce sa v posudku zameriam na 

zhodnotenie práce z pohľadu vybraných kritérií, dôležitých pre formulovanie môjho 

záverečného stanoviska. 
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OBSAHOVÁ STRÁNKA HABILITAČNEJ PRÁCE 
 

1. Cieľ práce a jeho naplnenie – aktuálnosť tematiky 

Cieľom habilitačnej práce je popísať, vysvetliť a predikovať komplexné vzťahy medzi 

podstatnými aspektami spoločenskej zodpovednosti, ktoré by umožnili systematické riadenie v 

oblasti CSR. Takto formulovaný vedecký cieľ habilitačnej práce je zadefinovaný jasne, 

z formulácie je zreteľný zámer autora pri spracovaní habilitačnej práce. Oceňujem skutočnosť, 

že autor názorne vysvetľuje priamu previazanosť zložiek cieľa so štyrmi zložkami výskumného 

problému (princípy, oblasti, postupy a rozhodnutia) a opisuje vzťahy medzi nimi. Uvedené 

prispieva k vytvoreniu si komplexného pohľadu na postup napĺňania cieľa. Autor s takto 

vytýčeným cieľom a výskumným problémom prezentoval svoj zámer  pri spracovaní aktuálnej 

problematiky habilitačnej práce a prejavil značnú snahu o ich naplnenie.  

Na základe uvedeného a  po dôkladnom preštudovaní miery pokrytia jednotlivých zložiek 

výskumného problému a cieľa habilitačnej práce, možno konštatovať, že sa habilitantovi 

podarilo hlavný vedecký cieľ práce, tak ako ho sformuloval, v plnom rozsahu naplniť.   

2.  Vhodnosť použitých metód, metodológia  

Habilitačná práca sa vyznačuje logickou štruktúrou. Jednotlivé kapitoly habilitačnej práce 

vytvárajú zjednotený systém, vhodne na seba nadväzujú a tvoria kompaktné obsahové celky.  

Autor si na riešenie výskumného problému habilitačnej práce zvolil adekvátne vedecké metódy. 

V kapitole 4 uvádza prehľad metód, ktoré využil pri spracovaní danej témy s dôrazom na 

spôsob pokrytia výskumného problému, voľbu údajovej bázy, metódy zhromažďovania údajov 

a tiež na zdôvodnenie metód vyhodnocovania výsledkov. Využitie mertód zodpovedá 

stanoveným cieľom a zámerom. Metodológia práce je v súlade so štandardným postupom 

spracovania záverečných prác tohto typu. Je zrejmý sled pracovných postupov pri spracovaní 

danej témy a čitateľ tak získava pohľad na logiku a  súslednosť spracovania habilitačnej práce. 

Postup, ktorý autor zvolil pri skúmaní daného problému a jeho postrehy pri riešení, s ktorými 

sa problematika spoločenskej zodpovednosti podnikov stretáva, považujem za  racionálny 

a odôvodnený. Užitočným postupom riešenia problému vo výskumnej časti habilitačnej práce  

bolo excelentné spracovanie výsledkov výskumu.  
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Konštatujem, že habilitantom použitý rozsah a početnosť metodického aparátu znamenajú 

posun znalostí na vysokú kvalitatívnu úroveň.  

3. Zhodnotenie poznatkovej bázy  

Autor sa v kapitolách venovaných súčasnému stavu poznania venuje východiskovým okruhom 

problémov habilitačnej práce. Svoju pozornosť prioritne upriamuje na vývoj koncepcií 

spoločenskej zodpovednosti, na empirické poznatky, implikácie a kontext spoločenskej 

zodpovednosti a poznatkovú bázu uzatvára pohľadom na zhrnutie vývoja CSR a trendy do 

budúcnosti. Pri spracovaní tejto časti práce využil habilitant spolu 91 vedeckých a odborných 

domácich a zahraničných bibliografických zdrojov, čo svedčí o tom, že preštudoval pri 

spracovaní habilitačnej práce enormné množstvo literatúry a vybral pre habilitačnú prácu tie 

vedecké a odborné zdroje, ktoré s témou bezprostredne súvisia.  

Poznatkovú bázu, z ktorej autor vychádzal pri spracovaní habilitačnej práce, možno hodnotiť 

vysoko pozitívne. Podal v práci teoretický základ skúmanej problematiky a venoval dôslednú 

pozornosť jej prezentácii.  

4. Teoretický prínos habilitačnej práce  

Habilitačná práca sa zaoberá originálnou problematikou vyžadujúcou osobitné prístupy 

k získavaniu údajov. Nesporným prínosom je habilitantom uskutočnený vlastný výskum 

zameraný na zistenie ako ovplyvňujú princípy a oblasti spoločenskej zodpovednosti postupy a 

rozhodnutia v podnikoch. Osobitne by som ocenil spracovanie výsledkov výskumu a ich 

interpretáciu. Ich rozdelenie do troch ucelených kapitol, v ktorých sa habilitant postupne venuje 

analýze aspektov spoločenskej zodpovednosti, možnostiam predikovania aspektov 

spoločenskej zodpovednosti a vyúsťuje do vymedzenia znakov súvisiacich s riadením 

spoločenskej zodpovednosti, bolo správnym rozhodnutím habilitanta. Takéto racionálne 

usporiadanie výsledkov výskumu vedie autora k návrhu upraveného konceptu spoločenskej 

zodpovednosti vychádzajúceho z funkčného modelu definovaného normou ISO 26000. 

Rovnako treba oceniť snahu autora o komplexné spracovanie problematiky, ktorá sa 

vyznačovala zložitosťou uskutočnených analýz a komplexnosťou možností riešenia. Tieto 

nachádzajú priestor v časti Diskusia, v ktorej autor upriamuje pozornosť na tri skupiny 

súvislostí – hierarchia vs. systémovosť spoločenskej zodpovednosti, funkčný model 
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spoločenskej zodpovednosti a vedecké posuny spoločenskej zodpovednosti. Celkovo sú 

informácie prezentované vo výsledkoch práce významné a majú veľkú vypovedaciu schopnosť. 

Práca tak prináša originálne poznatky, ktoré vyplývajú predovšetkým z realizácie vlastného 

výskumu. Autorovi išlo tiež predovšetkým o to, aby si čitateľ vytvoril ucelenejšiu 

predstavu, aký široký okruh  aktivít zahŕňa táto problematika.  

Na základe uvedeného konštatujem, že predkladaná habilitačná práca prináša významný 

rozvoj v odbore manažment. 

5. Aplikačné prínosy pre prax 

Aktuálnosť tematiky spracovanej v habilitačnej práci je  z pragmaticko – aplikačného pohľadu 

nesporná. Habilitačná práca má silnú aplikačnú bázu vytvorenú prostredníctvom získaných 

výsledkov z realizovaného výskumu. Autor uvádza praktické oblasti, ktorých rozvoj môžu 

významnou mierou obohatiť výsledky zrealizovaného výskumu. Osobitne oblasť spoločensky 

zodpovedného manažmentu a certifikácia spoločenskej zodpovednosti sú pozoruhodné 

a novátorské a zodpovedajú originalite habilitačnej práce. Tým práca vykazuje významný 

aplikačný potenciál pre prax v oblasti riadenia spoločenskej zodpovednosti v podnikoch.  

Osobne si myslím, že pre potreby diseminácie poznatkov by mohla byť habilitačná práca 

publikovaná v podobe monografie a tak by poznatky z nej mohli byť prístupné širšej odbornej 

a vedeckej verejnosti. 

FORMÁLNA STRÁNKA PRÁCE 

6. Formálne náležitosti práce a úprava  

Habilitačná práca je spracovaná na požadovanej úrovni tak kvalitatívnej, ako aj kvantitatívnej, 

má vynikajúcu vypovedaciu hodnotu a jej grafická a estetická úprava zodpovedá stanoveným 

požiadavkám, kladeným na tento typ kvalifikačných prác.  

Konštatujem, že habilitačná práca sa čítala veľmi dobre a určite by si zaslúžila byť aj 

súčasťou pedagogického procesu v podobe učebného textu. 
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OTÁZKY K OBHAJOBE HABILITAČNEJ PRÁCE 

7. Otázky a námety do rozpravy  

V priebehu diskusie navrhujem položiť habilitantovi tieto otázky: 

1. V habilitačnej práci v podkapitole 6.3 uvádzate viaceré limitácie Vami zrealizovaného 

výskumu. Objasnite, ktoré z uvedených limitácií najväčšou mierou ovplyvnili interpretáciu 

výsledkov výskumu? 

2. Sformulujte Váš názor, aký vplyv má prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine na 

vnímanie a praktickú realizáciu spoločenskej zodpovednosti vo firmách na Slovensku? 

Myslíte si, že ak by ste realizovali Váš výskum v súčasnosti, boli by jeho výsledky touto 

situáciou ovplyvnené?  

 

ZÁVER 

8. Záverečné hodnotenie  

Habilitačná práca PhDr. Ing. Pavla Križa, PhD., MBA „Holistický prístup k aspektom 

spoločenskej zodpovednosti a jeho vplyv na riadenie podnikov“ zodpovedá požiadavkám na 

habilitačné práce a preto prácu odporúčam k obhajobe. Po úspešnom obhájení habilitačnej 

práce navrhujem habilitantovi udeliť vedecko-pedagogický titul „docent“ v odbore 

Manažment. 

 

 

 

Bratislava, 16. jún 2022  

 

                       

  doc. Ing. Štefan ŽÁK, PhD., MBA, LL.M. 

 


