
 

Na základe menovacieho dekrétu, ktorým ma dekan Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty managementu, na základe výsledkov hlasovania členov Vedeckej 

rady Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu, vymenoval 

za oponentku habilitačnej práce PhDr. Ing. Pavla Križa, PhD., MBA, vypracúvam tento 

 

o p o n e n t s k ý  p o s u d o k  

 

na habilitačnú prácu PhDr. Ing. Pavla Križa, PhD., MBA na tému Holistický prístup 

k aspektom spoločenskej zodpovednosti a jeho vplyv na riadenie podnikov na získanie 

vedecko-pedagogického titulu „docent“ v odbore manažment. 

 

Výber a aktuálnosť témy habilitačnej práce 

Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR) sa stala fenoménom dnešnej doby. 

V debatách (či na úrovni akademického prostredia alebo hospodárskej praxe) bol 

v minulosti akcentovaný prevažne filozofický podtext, v posledných rokoch je dôraz 

kladený na skúmanie dopadov CSR z hľadiska ekonomickej výkonnosti. V tejto 

súvislosti vyzdvihujem snahy habilitanta o spracovanie „komplexného výskumu 

pokrývajúceho naraz viaceré aspekty spoločenskej zodpovednosti“. 

Neznalý problematiky by si mohol klásť otázku, z akého dôvodu je tak náročné pokryť 

tak aktuálnu problematiku komplexne. Čiastočnú, ak nie vyčerpávajúcu odpoveď 

poskytuje predložená habilitačná práca habilitanta, ktorý veľmi citlivo vníma potrebu 

pokrytia CSR holisticky. Habilitačná práca je ukážkou habilitantovho perfekcionalizmu 

v definovaní pojmov, zvýraznení kľúčových oblastí v rámci evolúcie CSR, ako aj 

aktuálnej situácie riešenej problematiky a prognostického talentu v identifikácii 

výhľadov a perspektív ďalšieho posunu vnímania CSR, ale aj komplexných vzťahov 

medzi aspektmi CSR. 

Predložená habilitačná práca reaguje na nové požiadavky, ktoré sa kladú 

na manažmenty (resp. manažérov) organizácií v súčasnosti, vytyčuje príklady 
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vnímania princípov CSR na príkladoch viacerých typov organizácií (súkromný sektor 

vs. verejný sektor). 

Z vyššie uvedených aspektov preto oceňujem výber témy habilitačnej práce, jej 

aktuálnosť a náročnosť a komplexnosť spracovania pre teóriu, ako aj praktické 

využitie. 

 

Cieľ a obsahová štruktúra habilitačnej práce 

Obsahová štruktúra habilitačnej práce je podriadená hlavnému a parciálnym cieľom 

habilitačnej práce s ohľadom na „predikciu komplexných vzťahov medzi podstatnými 

aspektmi spoločenskej zodpovednosti, ktoré by umožnili systematické riadenie v oblasti 

CSR“. Tieto sú prehodnocované z pohľadu systémovej koncepcie založenej na norme 

ISO 26000. Vyzdvihujem tento racionálny prvok, ktorý bol zakomponovaný do každej 

dielčej časti analýzy. Habilitant svojím presvedčivým postojom, ktorý sa nesie naprieč 

celou štruktúrou habilitačnej práce, vyjadruje odhodlanie a snahu o navodenie 

nevyhnutnosti posunu smerom s CSR. 

Výhrady mám však k niektorým častiam, ktoré mohol habilitant spracovať precíznejšie: 

• v hlavnom cieli habilitačnej práce vypustiť popisný charakter („popísanie 

a vysvetlenie“), 

• precíznejšia práca s niektorými preberanými prameňmi („podľa 

terminologického slovníka“ – bez uvedenia jeho konkretizácie, „Obchodný 

zákonník, 2020“ – potreba uvádzať právnu normu v jej úplnej forme), 

• precíznejšie vedecké vyjadrovanie („Pod spoločnosťou sa zjednodušene 

rozumie...“ – prečo zjednodušene (?) a vymedzenie pojmologického aparátu 

(„manažment problémov“, „udržateľnosť podniku“, „medzinárodné normy 

správania“, „korektný marketing“, „dotazníkové šetrenie“ a pod.). 

• zahrnutie častí do hlavného textu habilitačnej práce, ktoré mali tvoriť 

bezpochyby prílohovú časť (napr. „dotazník použitý pri výskume“ – z dôvodu 

„Aby bolo možné deklarovať zhodu dotazníka s výskumným problémom a cieľom 

habilitačnej práce.“), 

• gramatické nedostatky. 

Habilitačná práca je v kontexte napĺňania hlavného cieľa práce štruktúrovaná 

do šiestich kapitol, ktoré na seba obsahovo a logicky nadväzujú a je doplnená 

obrovským množstvom ilustrácií. 



Prvá časť/kapitola habilitačnej práce je zameraná na vymedzenie rôznych etáp v rámci 

CSR, pričom habilitant precízne vymedzil statické ponímanie CSR po (kvantitatívne) 

hodnotenie výkonov v oblasti CSR. Druhá časť/kapitola pojednáva o empirických 

poznatkoch v rámci CSR (vo vhodnom časovom členení). Tretiu časť/kapitolu 

považujem za redundantnú, nakoľko podľa názvu ide o „zhrnutie vývoja CSR“, pričom 

týmto bol z hľadiska hĺbky spracovania a rozsahu venovaný postačujúci priestor. 

Počnúc štvrtou časťou/kapitolou sa habilitant venuje prezentácii výskumného zámeru 

a jeho výsledkom, a teda ide o časti s vysokou mierou aplikačného charakteru. 

Vyzdvihujem skutočnosť, že habilitant sa venoval tým empirickým poznatkom, ktoré 

vyvolávali akademický a/alebo spoločenský diskurz a skutočne príkladne spracoval 

napr. „kategórie aktuálnych tém spojených so spoločenskou zodpovednosťou“ a tieto 

mu slúžili ako východiská pre výskum, nakoľko práve v rámci nich existuje silný 

výskumný potenciál. 

 

Prínosy habilitačnej práce 

Prínos predloženej habilitačnej práce je výrazný vzhľadom na jej novátorský charakter 

– paradoxne habilitant rieši pevne ukotvenú problematiku CSR v teórii aj praxi 

manažmentu, avšak na mnohých miestach akcentuje komplexný, resp., holistický 

pohľad na tento manažérsky problém. Metódy a postupy, ktoré zvolil na naplnenie 

cieľov habilitačnej práce, im zodpovedali a oceňujem „prepojenie“ výskumu na normu 

ISO 26000. Posuny „od statického k holistickému“ sú ukážkou novodobého myslenia 

– konkrétneho a nie povrchného. Napĺňa sa totiž v možnostiach predikovania 

aspektov CSR ich riadenia, ktoré habilitant profiluje v piatej kapitole. Je zaujímavé, 

s akou ľahkosťou popisuje tieto aspekty (a vzájomné vzťahy medzi nimi, vo väzbe napr. 

na typ organizácie, spomínanú ISO normu atď), ktoré sa v nejakom ohľade možno javia 

ako teoretická abstrakcia (ale netreba opomínať časti, ktoré habilitant spracoval 

vo väzbe na empirické poznatky z renomovaných zahraničných databáz). Habilitant 

svojím postupom konkretizuje skutočnosti súvisiace so snahami o naplnenie hlavného 

cieľa habilitačnej práce. 

Zostavená osnova spracovanej a predloženej habilitačnej práce je logická a funkčná. 

Jednotlivé kapitoly, subkapitoly a časti na seba systémovo nadväzujú a vo svojej 

podstate tvoria samostatné obsahové celky, ktoré sú však navzájom prepojené. 

Z hľadiska obsahu prinášajú nové poznatky riešenej problematiky. Habilitant použil 



pri spracovaní množstvo materiálov z domácich aj zahraničných bibliografických 

prameňov. 

S ohľadom na vyššie uvedené je preto možné konštatovať, že predložená habilitačná 

práca je spracovaná tak po obsahovej stránke na vysokej odbornej úrovni. 

 

Otázky do vedeckej rozpravy 

V rámci rozpravy si dovoľujem uviesť niektoré námety, ktoré môžu byť podnetom 

k zaujatiu stanoviska habilitanta. 

1. Akým spôsobom je potrebné vnímať dimenziu uvedenú v Carrollovej pyramíde, 

ktorá sa týka organizácií a podľa tejto má byť „spoločensky zodpovedná firma 

„dobrým občanom v spoločnosti“? 

2. V použitom dotazníku nemáte uvedenú zastávanú funkciu osoby, ktorá 

dotazník vypĺňala. Zdôvodnite (predovšetkým s ohľadom na skreslenie, ktoré 

týmto mohlo nastať). 

3. Intenzívnejšie využívanie merných ukazovateľov CSR v manažérsky vyspelých 

organizáciách je odozvou na tlak vyvolaný zo strany manažmentu a vlastníkov 

organizácie. Pokúste sa zadefinovať vzťah medzi charakteristickými znakmi 

CSR a výkonnosťou organizácie. 

 

Záver 

Predložená habilitačná práce rieši aktuálnu problematiku spoločenskej zodpovednosti 

podnikov s aplikáciou na jeho komplexné/holistické vymedzenie. Je spracovaná 

na vysokej teoretickej i praktickej úrovni, prináša nové poznatky a svojím zameraním 

i obsahom je vysoko aktuálna. Habilitačná práca ako celok je prínosom pre oblasť 

vednej disciplíny, praxe i pedagogickej aplikácie v oblasti manažmentu. 

Predloženú habilitačnú prácu PhDr. Ing. Pavla Križa, PhD., MBA odporúčam na ďalšie 

obhajovacie pokračovanie a po úspešnej obhajobe priznať mu vedecko-pedagogický 

titul docent v odbore manažment. 

 

 

 ............................................................................ 

V Bratislave, 21. júla 2022 doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 

 


