OPONENTSKÝ POSUDOK
na habilitačnú prácu Ing. Kataríny Buganovej, PhD. na tému: „Ďalšie
perspektívy manažmentu rizika v podniku“
Habilitačná práca Ing. Kataríny Buganovej, PhD. rieši aktuálnu problematiku
podnikovej praxe. Na detaile podnikateľských subjektov analyzuje podnikateľské riziká
a prináša teoretické a praktické prínosy v oblasti podnikových rizík.
Z formálneho hľadiska je habilitačná práca štrukturalizovaná na úvod, 4 hlavné
kapitoly, záver a použitú literatúru, ktoré na seba logicky nadväzujú. Pri jej riešení autorka
využila adekvátne metódy štúdia a spracovania výsledkov výskumu.
V prvej kapitole habilitačnej práce popisuje a komparuje dve základné kategórie
manažmentu rizík a to systém manažmentu rizika a proces manažmentu rizika. Hlavnú
pozornosť sústreďuje na teoretické východiská a vývoj manažmentu rizika v súboroch
podnikateľských podnikov Žilinského a Zlínskeho samosprávneho kraja.
V druhej kapitole habilitantka popisuje historický vývoj vzniku významných
štandardov a noriem v manažmente rizika. Pri analýze uvedených štandardov sa opiera
o výsledky prieskumu v Žilinskom a Zlínskom regióne. Napriek výsledkom prieskumu sa
však ukazujú aj ďalšie faktory ako je konkurencieschopnosť slovenských podnikov,
príliv priamych zahraničných investícií, nedostatočne fungujúce regulačné systémy
a odbytovanie výrobkov. Uvedené faktory totiž výrazne ohrozujú úspech v podnikaní na
Slovensku (s. 51, obrázok 2.10).
Tretia kapitola je najrozsiahlejšou časťou práce, ktorá popisuje vybrané problémy
manažmentu rizika vo vzťahu k riadeniu podnikových procesov. Osobitnú pozornosť venuje
manažmentu rizika a projektovému manažmentu. Je to preto, že projektový manažment
predstavuje efektívny spôsob riadenia zmien v podnikateľských subjektoch.
Tvorba a realizácia projektov je síce súčasťou projektového manažmentu, avšak
v podnikoch sa realizujú aj činnosti, ktoré nemajú charakter projektu. Chýba im
inovácia alebo požadovaný stupeň inovácie. Bude sa manažment rizík vzťahovať aj na
tieto činnosti?
Na strane 99 autorka práce zaradila najzávažnejšie problémy malých a stredných
podnikov na Slovensku s čím možno iba súhlasiť. Uvedený rad problémov však nie je
konečný. Podľa našich poznatkov možno k týmto problémov priradiť:
 nízku konkurencieschopnosť podnikov,
 kvalitu podnikateľského prostredia,
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 kvalitu podnikového manažmentu,
 absenciu kritických infraštruktúr,
 zaostávajúce právne vedomie, ekonomickú bezpečnosť podnikov.
Na strane 108 sú uvedené požiadavky na vecný obsah činnosti odborníka v oblasti
manažmentu rizika. Napriek tomu v uvedenom profesiograme postrádam informačnú
bezpečnosť, využitie rozhodovacích metód a poisťovníctva, účtovníctvo a manažérske
účtovníctvo.
Kapitola 4 zahrňuje námety na podporu vzdelávania a vedecko – výskumnej činnosti
v oblasti manažmentu rizika. Z obsahu uvedenej kapitoly však ťažko identifikovať podiel
autorky na kreovaní študijných programov a výmere predmetov na podporu výučby
manažmentu rizík na Fakulte bezpečnostného inžinierstva ŽU v Žiline.

Záver
Predložený rukopis habilitačného spisu som mal možnosť posúdiť v prípravnom
konaní habilitačného konania. Početné námety a pripomienky habilitantka akceptovala.
Návrhy a pripomienky v oponentskom posudku neznižujú úroveň habilitačnej práce,
ale naopak umocňujú jej význam a dôležitosť v spoločenskej praxi.
Na základe uvedeného, ako aj celkového zhodnotenia osobnosti habilitantky
a výsledkov v pedagogickej a vedecko – výskumnej činnosti doporučujem habilitačnú prácu
Ing. Kataríny Buganovej, PhD. k habilitačnému konaniu a po úspešnej obhajobe priznať
vedecko-pedagogický titul
„docent – doc.“
v študijnom odbore 8.3.7 Občianska bezpečnosť

V Bratislave 20. 12. 2016
Dr. h. c. prof. mpx. h. c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD., MBA v. r.
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