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     Posudzovaná habilitačná práca Ing. Kataríny Buganovej, PhD. s názvom „Ďalšie 

perspektívy manažmentu rizika v podniku“ obsahuje 129 strán, čím spĺňa požiadavky na 

rozsah práce tohto typu. Text habilitačnej práce je vhodne doplnený veľkým počtom 

obrázkov, grafov a tabuliek. Pri vypracovaní habilitačnej práce autorka použila celkom 119 

citačných zdrojov. 

     Téma habilitačnej práce je aktuálna z teoretického i praktického hľadiska. 

     Cieľom habilitačnej práce je „poukázať na súčasný stav skúmania vybraných problémov 

manažmentu rizika vo vzťahu k riadeniu podnikových procesov a ich generalizovanie pre 

potreby formulovania funkčných teoretických poznatkov a záverov pre prax, ale aj pre 

potreby skvalitnenia vedecko-výskumnej činnosti a vzdelávania v predmetnej oblasti na 

Katedre krízového manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA.“ 

     Takto stanovený cieľ habilitačnej práce považujem za splnený. V závere práce autorka 

formuluje najvýznamnejšie podnikové problémy v segmente MSP a možnosti riešenia týchto 

problémov v oblasti manažmentu rizika. 

     V rámci obsahu habilitačnej práce sa autorka zaoberá riešením aktuálnych otázok 

podnikového manažmentu v oblasti podnikových rizík, ktorými sú: podnikateľské riziká, 

manažment rizika v kontexte štandardov a noriem, manažment rizika v kontexte riadenia 

podnikových procesov, resp. manažment rizika v kontexte vedecko-výskumných 

a pedagogických aktivít. 

     Z tohto pohľadu možno hodnotiť obsah predloženej habilitačnej práce ako kvalitný, 

komplexne spracovaný so znalosťou problematiky manažmentu rizika. 

     Práca je členená do týchto častí: Úvod, 4 samostatné kapitoly, záver a zoznam literatúry. 

     Štruktúru predloženej práce hodnotím ako primeranú. 

     Výsledky a prínosy habilitačnej práce 

     Hlavným teoretickým prínosom predloženej habilitačnej práce je rozšírenie teoretických 

poznatkov o výsledky vlastných vedecko-výskumných aktivít autorky v oblasti manažmentu 

rizika v podnikovej sfére.  
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     Významným praktickým prínosom habilitačnej práce je metodika aplikácie manažmentu 

rizika v podnikovej sfére, resp. odporúčania v oblasti inovácie predmetov na akademickej 

pôde, ktoré sú zamerané na skvalitnenie výučby v oblasti manažmentu rizika.  

     Pri obhajobe habilitačnej práce si dovoľujem požiadať o zodpovedanie  tejto otázky: 

1. Na strane 100 ste formulovali možnosti riešenia zistených problémov v oblasti 

manažmentu rizika pre manažment malých a stredných podnikov (MSP). V kontexte 

špecifických vlastností tohto segmentu definujte limity a obmedzenia Vašich riešení. 

Záver: 

     Predložená habilitačná práca Ing. Kataríny Buganovej, PhD. s názvom „Ďalšie perspektívy 

manažmentu rizika v podniku“ je po obsahovej, metodologickej a formálnej stránke na veľmi 

dobrej úrovni, pričom prináša nové vedecké poznatky v danej oblasti.  

     Na základe uvedeného textu konštatujem, že predložená habilitačná práca Ing. Kataríny 

Buganovej, PhD. spĺňa požiadavky na tento typ práce, a preto ju   

odporúčam k obhajobe 

a po jej úspešnom priebehu 

odporúčam udeliť Ing. Kataríne Buganovej, PhD. vedecko – pedagogický titul „docent“  

 

V Zlíne 25.11.2016                                                  prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.  v. r. 

                                                                                                oponent 


