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MODEL PoDNIKoVÉHo ÚČprxICTVÍ UDRŽITELNÉHo RoZVoJE

PotŤeba udrŽitelného rozvoje ovlivĎuje stále více chování podnikové sféry. Mezi h|avní
pŤíčiny paÍÍí rostoucí právní regulace a zpŤísĎování norem ochrany Životního prostŤedí. Je
zÍejmé, že dosažení souladu chování podnikri s principy udržitelného rozvoje nelze efektivně
trvale zajistit jen normami a legislativními akty. Bude tŤeba dosáhnout stavu, kdy budou
podniky Samy hledat cesty k dosaŽení ekonomickych cíI za plného vnímání odpovědnosti
vriči Životnímu prostŤedí a společnosti' Nezbytnym predpokladem vytváŤení udržitelné
hodnoty bude vybudování novy ch vztahri se všemi koaličními partnery podniku a pochopení,
že udržiteln;/ rczvoj podniku nemusí bÍ v rozporu se zvyšováním hodnoty pro akcionáŤe a
hodnoty pro ostatní koaliční partnery podniku.

a) Téma hodnocené práce je aktuální, vyst iŽně charakte rizu1e podstatu a qivoj tízení
udrŽitelného rozvoje na podnikové rovni, pŤispívá k rozvoji nástrojťr a metod měŤení a
hodnocení podnikové udrŽitelnosti a speciÍiku.je obecny koncepční rámec a metodicky postup
pto zavedení princip udrŽitelného rozvoje. Práce je po jazykové stránce dobŤe zpracovaná a
má velmi slušnou formální pravu. Řazení kapitol a uspoŤádáníjejich obsahu je pŤehledné.
Zpracování vysledkri ie podporováno vyuŽitím pŤehlednych a ilustrativních obrázktl, tabulek a
grafu. V práci je uváděna celá iada praktickych pňíkladťr, které ilustrují zajímavé návrhy a
pŤístupy k Íízení udrŽitelného rozvoj e.

b) Hodnocená práce pŤináší Ťadu poznatkťr, anaIyz a návrh , které nezanedbatelně
pŤispívají k rozvo jt Íízení udr:Žitelného rozvo'je na podnikové ťrrovni. V ťrvodu práce je podána
vystížná charakteristika udrŽitelného rozvoje, specifikace pqjmu udrŽitelného podniku,
principri udrŽitelného podnikání a ričetnictví udrŽitelného rozvoje. V další část .je práce
zaměrena na prezentaci a analyzu metod a nástrojťr pro hodnocení udrŽitelného. rozvoje a
návrh modelu podnikového ričetnictv í udržitelného rozvoj e pro měŤení a hodnocení
podnikové vykonnosti na bázt integrace ekonomickych, environmentálních a sociálních
aspektri.

Integrální součástí návrhu modelu je postup veriÍikace modelu a vytvoĚení metodického
postupu implementace modelu podnikového ťrčetnictví udrŽitelného rozvoie pro podnikovou
praxi. Jsou identifikovány zák\adní parametry koncepčního rámce modelu, popsány moŽné
rámce pro strategii implementace modelu, diskutován vyběr vhodnych ukazate1ri pro
jednotlivé pilíŤe udrŽitelného rozvo.je a analyzován zprisob hodnocení podniku v souladu
s principy udrŽitelnosti.
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Autorka též, zmiŤtuje teoretické problémy související s implementací nástrojri umoŽĚující
podnikání v souladu s principy udrŽitelného rozvoje, dále Se zabyvá zprisoby zahrnutí
udrŽitelnosti do ťrčetních vykaz a oceĎov áním, vykazováním a reportováním udrŽite lnosti.
V práci jsou popsány jednotlivé formy nefinančního reportingr- a rozebrány.iejich vzá1emné
souvislosti a odlišnosti.

c) Hlavním cílem disertační práce .je prispět k Ťešení teoretickych problém Íízení
udrŽitelnélro rozvoje. Autorka Ťeší tento cíl návrhem modelu podnikového ťrčetnictví
udrŽitelného rozvo.je a r,ytvoŤením metodiky implementace modelu ťrčetnictví udrŽitelného
rozvoje do podnikové praxe. Tuto cestu rešení završuje verifikací modelu a metodiky jeho
implementace. Jedná se ambictozní cíle' které směŤují k Ťešení současnych problémri v oblasti
Ťízení udržitelného rozvoje. Nejsem si však zcela jist, zda jsou v práci cíIe vždy dúsledně
plněny. Vyvstává o;tázka, zda a do jaké míry jsou v práci Ťešeny teoretické problémy, zda se
podaŤilo drjsledně verifikovat model apod. Y zásadě Ize konstatovat' že cíie práce by1y
splněny v poŽadovaném rozsahu.

d) V práci nejsou Íbrmulovány hypotézy, coŽ Ize vzhledem k cílŮm práce akceptovat.
PŤesto bych povaŽoval Za uŽitečné, pokud by autorka práce během obhajoby odklon od
formulace a testování hypotéz zdťrvodnila.

e) V dízertační práci je aplikována Ťada metod vědecké práce,jako jsou napň.. empirické
metody (pozorování, měŤení, klasifikace), abstrakce, indukce, dedukce, zobecnění, tŤíděrrí,
analyza, syntéza, systémovy pŤístup. V neposlední Ťadě lze zmínit metodu komparace,
analogie a modelování. Celé zpracování práce je zaIoženo na bohaté rešerši odbornych
literárních zdrojri. Práce je zpracována dobŤe nejen po odborné, ale i po stránce peclagogické,
vykládá prehledně a srozumitelně jednotlivé pojmy a pojetí a obsahu.je celou Ťadu
ilustrativních pŤíkladri. Autork a prokázala samostatny specifick;i pŤístup k vědeckému bád,ání.

D Publikační aktivity autorky disertační práce pŤevyšují rozsahem i kvalitou běŽnou
ťrroveĚ disertačních prací. Je.jich zaměŤení i e zcela v souladu s obsahem a kvalitou hodnocené
práce.

g) V práci Se Ize setkat s určitymi pŤístupy, názory a závěry, které by bylo vhodné
osvětlit během obhajoby doktorské práce. Autorka napŤ. uvádí, Že.jeden zhlavních.problémťl
pŤedstavuje zpťrsob vyuŽití, interpretace a mezinárodní kompara ce rúznych metri k, ukazatelťr,
indikátorri a indexri udržitelného rozvoje, v práci však nejsou tyto problémy dostatečně
komentovány a analyzovány, chybí rovněŽ uceleny názor,jak problémy Ťešit. Autorka se dále
zmiĎuje, že nefinanční reporting zpráv o udrŽitelném rozvoji by měl mít .jednoznačnou
strukturu a obsah, avšak i v tomto pĚípadě chybí uceleny názor,jak situaci Ťešit. Dále bych
povaŽoval za vhodné, pokud by se autorka během obha.joby vyjádŤila k pojmu udrŽitelné
Íinance, interpretovala vztah tradiční a behaviorální teorie k udrŽitelnosti, vysvětlila některé
pojmy uváděné V rozvaze, j ako napŤ. kapitálová struktura Ve vztahu k vlastnictví,
podnikatelská činnost apod. V etapě postupu implementace a rcaltzace modelu autorka
zmiĚuje potňebu Vymezení aspektri a kritérií pro měĚení environmentálních a sociálních cílrj.



Také v tomto pŤípadě jsou uváděné metriky prezentovány velmi obecně. Poslední pŤipomínka

se tyká verifikace modelu podnikového ričetnictví udrŽitelného rozvoje pomocí pŤípadové

studie Ve společnosti Skanska, &.S. FŤípadová studie je sice strukturována v souladu Se

strukturou navrženého modelu podnikového riěetnictvi udržitelného rozvoje. obsah pŤípadové

studie se však vyznamně odchyluje od obsahu navrženého modelu, respektive od dílěích

ťrkolri modelu. Je zÍejmé, že byla autorka omezena pŤi tvorbě pŤípadové studie šírí a

strukturou dat poskytnu|fch spoleěností Skanska, očekával bych však, že Se k tomuto

nesouladu vysloví, pŤípadně navrhne kroky a opatŤení které povedou k vyššímu naplnění

požadavkri modelu a zdokonalení Íízení udržitelného rozvoje společnosti Skanska.

h) ProtoŽe, obsah práce splriuje požadavky kladené na doktorskou disertační práci (dle
zákona ě. 111/1998 Sb.$ 47), samotná práce je kvalitní a autorka zde prokázaÍa potŤebné
znalosti v daném oboru a schopnost vědecky pracovat, coŽ dokazuje mj. i prezentovaná
publikační činnost, hodnotím tuto doktorskou ptáci kladně a doporučuji tuto doktorskou
práci k obhajobě. v pŤípadě rispěšné obhajoby navrhuji , aby byl Ing. J, Zborkové udělen titul
doktor (PhD.) v oboru Podniková ekonomika a management.

Y Praze dne 26.9.2013 Prof. Ing. Frantj k Freiberg, CSc.


