
O p o n e n t s k ý  p o s u d e k 
 

habilitační práce Ing. Pavly Vrabcové, Ph.D. „Udržitelné podnikání v praxi“ 
 
 
Uchazečka využila možnosti dané Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem Technické univerzity v Liberci ze dne 26. května 2021 a předložila jako 

habilitační práci tiskem vydanou monografii. Předložená monografie naplňuje všechny 

potřebné náležitosti vědecké práce založené na vlastním výzkumu.  

 
a) Aktuálnost tématu předložené monografie 

Úspěšnost podniků ve vysoce konkurenčním prostředí je odvislá od jejich schopnosti 

přizpůsobovat se neustále se měnícím jak požadavkům zákazníků, tak rozvoji poznání a s tím 

spojených nových technologií ve výrobě různých produktů, nových informačních systémů 

apod. Současně musí podniky naplňovat i řadu dalších funkcí, spojených zejména se 

sociálními a environmentálními aspekty podnikání. V souvislosti s těmito úkoly se objevuje 

pojem udržitelné podnikání, jehož zásady již řada firem do svých strategických plánů 

zahrnuje a mnohé z nich již i uplatňuje.  

Autorka se v předložené práci zaměřila na vybrané nástroje k dosažení udržitelného podnikání 

v zemědělských a lesnických podnicích. Je tedy možno konstatovat, že zaměření práce je 

aktuální a adekvátní potřebám současné praxe. 

 

b) Splnění stanovených cílů 

Stanovený cíl práce je značně široký, pokud je však snahou postihnout všechny alespoň 

základní aspekty udržitelného podnikání, je v tomto případě šíře stanoveného cíle 

pochopitelná. 

Cíl hodnocené práce je zaměřen na stanovení a vyhodnocení stěžejních faktorů, které 

ovlivňují udržitelné podnikání v kontextu sociálního, ekonomického a environmentálního 

pilíře ve vybraném vzorku zemědělských a lesnických podniků. Dílčí cíle stanoveny nebyly, 

autorka však v rámci jednotlivých pilířů formulovala celkem 5 výzkumných otázek, jejichž 

zodpovězení, pomocí vhodně zvoleného metodického postupu, napomohlo k naplnění cíle 

hlavního.  

Lze tedy konstatovat, že cíl práce byl naplněn. V jednotlivých pilířích byly stanoveny faktory, 

které lze na základě provedeného výzkumu považovat za významné v souvislosti se 

zaváděním udržitelného podnikání, především pro podniky zařazené do výzkumu.  



c) Zvolené metody řešení 

K řešení zvolené problematiky využila autorka odpovídající metodické postupy, přehledně 

popsané v kap. 2. Vedle běžně užívaných postupů využívaných v rámci kvantitativního a 

kvalitativního výzkumu realizovala i vlastní výzkumné šetření, jehož výsledky statisticky 

vyhodnocovala.  U každé metody upřesnila, k jakému účelu bude příslušná metoda využita.  

Řada informací potřebných pro řešení výzkumných otázek byla získána pomocí 

dotazníkových šetření, příp. individuálními rozhovory se zástupci vybraných podniků. Pro 

čitatele publikace je však dosti obtížné se v uvedených výsledcích zorientovat, pokud nemá 

dotazníky, tedy otázky v nich kladené, přehledně k dispozici. Vzhledem k tomu, že cílem je 

výzkum i závěry výzkumu vedené směrem k zemědělským a lesnickým podnikům, bylo by 

také vhodné, kdyby byla v práci zmíněna struktura podniků z tohoto pohledu.  

 

Výsledky disertační práce 

V předložené práci je třeba velmi kladně hodnotit přehledně uspořádaný seznam odborných 

zdrojů, který současně i dokladuje množství tuzemských, a především zahraničních literárních 

pramenů, které autorka prostudovala a ve své práci využila. Přehled současně poukazuje i na 

množství faktorů, které udržitelné podnikání ovlivňují, i na různorodost názorů na to, které 

faktory je možno považovat za rozhodující, z čehož vyplývá i obtížnost naplnění hlavního cíle 

práce.       

Výsledky jsou přehledně uspořádány, za pomoci zvolených metodických postupů hodnoceny 

podle jednotlivých pilířů – sociálního, ekonomického a environmentálního, a následně 

komentovány, příp. srovnávány s již dříve provedenými výzkumy jiných autorů.  

K uvedeným kapitolám lze mít některé dotazy či připomínky: 

- Vzhledem ke struktuře respondentů zařazených do dotazníkového šetření dle hlavního 

předmětu činnosti lze uvažovat, že zemědělské podniky měly zastoupení velmi malé, 

neboť výsledky v práci uvedené jsou prezentovány v převážné míře na podnicích 

lesnických. Vzhledem k přece jenom odlišnému postavení zemědělství a lesnictví, 

např. v oblasti vlastnických vztahů, věkové struktury majitelů i zaměstnanců apod., lze 

závěry vztáhnout na oba tyto typy podnikání? 

-  Kvalitativní výzkum byl prováděn pomocí metody focus group. Jakým způsobem 

tento, předpokládám skupinový rozhovor, byl realizován? V práci není popsáno.    



- V práci jsou naznačeny i další směry žádoucího výzkum v oblasti jednotlivých pilířů 

udržitelného podnikání. Kterému z naznačených směrů se autorka hodlá v dalším 

výzkumu prioritně věnovat? 

V závěru práce autorka správně naznačuje různá omezení výsledků práce, která neumožňují 

výsledky zobecnit. Mohou však být přínosné pro rozvoj udržitelného podnikání podniků do 

výzkumu zařazených.  

 
d) Vlastní přínos autorky pro rozvoj vědního oboru  

Praktickým přínosem práce je získání ucelenějšího pohledu na problematiku udržitelného 

podnikání jako jedné z možností přispívající k efektivnímu růstu podniku v současném 

globálním prostředí.  

Velmi dobré využití mohou mít výsledky habilitační práce v oblasti pedagogické, zejména 

z důvodu uceleného pohledu na problematiku udržitelného podnikání jako jedné z možností 

rozvoje podniku. 

 

Závěr  

Předložená monografie splňuje požadavky kladené na habilitační práce.  Cíl práce tak jak byl 

stanoven, byl naplněn. Výklad je z hlediska nároků na habilitační práce odpovídající. 

Struktura práce i rozsah jednotlivých kapitol je přiměřený jejich významu. Autorka pro 

dosažení vytyčených cílů použila adekvátních metod.  

Na základě všech uvedených skutečností konstatuji, že habilitační práce naplňuje požadavky 

standardně kladené na tyto práce.  

Doporučuji práci k obhajobě před Vědeckou radou Ekonomické fakulty Technické univerzity 

v Liberci a navrhuji, aby po úspěšném habilitačním řízení byl Ing. Pavle Vrabcové, Ph.D.  

udělen vědecko-pedagogický titul 

 

docent pro obor Podniková ekonomika a management. 

 

V Brně dne 12. ledna 2022  

                     prof. Ing. Iva Živělová, CSc. 
       FRRMS MENDELU  


