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O Z N Á M E N Í  
 

Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce  

paní JUDr. Radky MacGregor Pelikánové, Ph.D., LL.M., MBA 

se koná na veřejném zasedání Vědecké rady Ekonomické fakulty  

Technické univerzity v Liberci dne 

21. října 2021 od 10:00 hod. 

Vědecká rada proběhne hybridně,  

jak v on-line režimu prostřednictvím Google Meet  

https://meet.google.com/otb-foje-apy, 

tak prezenčně v zasedací místnosti děkanátu EF TUL, 

7. patro budovy H, Technická univerzita v Liberci, Voroněžská 1329/13, Liberec 1. 

 

 

Téma habilitační přednášky: 

 

„Metodologie společenské odpovědnosti podniků a její kategorizace“ 

 

 

Téma habilitační práce: 

 

„Corporate Social Responsibility for fair commercial practices and intellectual 

property – real potential? Selected aspects of the CSR in the EU“.“ 

 

 

 

 

 

 

doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.  

          děkan 

 

V Liberci dne 22. 9. 2021 
 

https://meet.google.com/otb-foje-apy
https://goo.gl/maps/HqQz8y7EPFRwiAj58


 

 

 

  

 

Anotace tématu habilitační přednášky  

  

Jméno uchazeče: Radka MacGregor Pelikánová 

Obor: Podniková ekonomika a management  

 

 

 

1. Metodologie společenské odpovědnosti podniků a její kategorizace.  

 

Společenská odpovědnost podniků (dříve též společenská odpovědnost firem) neboli CSR se za 

posledních 50 let přeměnila z čistě dobrovolného a příležitostného zohledňování nejen ekonomických 

hledisek do zcela základního konceptu moderního podnikání. Podnikající subjekty v EU, tedy i v ČR, 

jsou začleňováni do multi-stakeholder modelu udržitelnosti a původně zcela fakultativní režim začíná 

nabírat mandatorní rysy. Významná část akademické veřejnosti z původního odmítání CSR coby 

byrokratické zátěže, environmentální excesu či zbytečného nákladu neslučitelného se základní funkcí 

podnikání (utvářet zisk) prudce přešla na „druhou stranu barikády“ a předkládá řadu case studies, 

rozborů a argumentů. Metodologicky však vychází většinou jen z reportů a jejich automatického 

skenování a sčítání více méně arbitrárně zvolených klíčových slov. Takovýto kvantitativní přístup 

rozhodně nemůže obstát. Já osobně propaguji komplementární využití kvalitativních metod, zejména 

manuální Delpi-metody, longitudinalitu a samozřejmě důkladnou kategorizaci ve spojení 

s holistickým přístupem a Sokratickými instrumenty, včetně kritických glos. 
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