
FAKULTA EKONOMICKÁ 

Katedra marketingu, obchodu a služeb 

 

 

 

HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
Akademický rok 2019/2020 

Jméno studenta:  Eliška Skybová 

Studijní obor/zaměření:  Management obchodních činností 

Téma bakalářské práce:  Společenská odpovědnost firem ve vybraném odvětví 

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  Ing. Michal Mičík, Ph.D. 

 

Kritéria hodnocení:  (1 nejlepší, 4 nejhorší, N-nelze hodnotit)   1     2    3    4    N 
A) Definování cílů práce                 

B) Metodický postup vypracování práce              

C) Teoretický základ práce (rešeršní část)              

D) Členění práce (do kapitol, podkapitol, odstavců)             

E) Jazykové zpracování práce (skladba vět, gramatika)            

F) Formální zpracování práce                

G) Přesnost formulací a práce s odborným jazykem             

H) Práce s odbornou literaturou (normy, citace)             

I) Práce se zahraniční literaturou, úroveň souhrnu v cizím jazyce           

J) Celkový postup řešení a práce s informacemi             

K) Závěry práce a jejich formulace               

L) Splnění cílů práce                 

M) Odborný přínos práce (pro teorii, pro praxi)              

N) Spolupráce autora s vedoucím práce a katedrou             

O) Přístup autora k řešení problematiky práce              

P) Celkový dojem z práce                
 

 

Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat bakalářskou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

V předložené práci se studentka zabývá společenskou odpovědností pivovarů. Svůj výzkum aplikuje na 

pivovary v pěti různých zemích. V teoretické části autorka představuje základní koncept CSR spolu 

s jednotlivými definicemi. Tato část je zpracována velmi přehledně a s využitím dostatečného množství 

zdrojů (jak českých, tak i zahraničních). Autorka však mohla lépe pracovat s textem a lépe jej členit, 

metodika práce mohla být začleněna přímo do úvodu, takto autorka zbytečně rozdrobila text. Formální 

chybou je také špatný formát seznamu odrážek a místy se vyskytují gramatické nepřesnosti. 

V praktické části je nejdříve představena její metodika, před samotným šetřením je ještě představeno 

odvětví pivovarnictví v ČR a trendy v pivovarnictví. Následuje hodnocení CSR. minipivovarů z ČR a 

sousedních států. Provedeným dotazníkovým šetřením studentka hledala odpovědi na VO a z nich 

formulované hypotézy. Výsledky šetření, kromě odpovědí na formulované hypotézy, přináší i poznatky o 

klíčových faktorech při výběru piva. Zde si autorka měla být také vědoma omezení šetření, které vyplývá 
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ze vzorku respondentů. Na základě získaných dat autorka navrhuje řadu zlepšujících opatření, 

která dávají smysl - nejsou však zcela dopracovaná. 

Celkově se jedná o zdařilou práci, kterou hodnotím jako "výbornou" až "velmi dobrou" podle průběhu 

obhajoby. 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:4 

 

Jaká omezení a limitace se pojí s Vámi provedeným šetřením? 

Jaké aktivity se pojí s tím, kdyby chtěl pivovat snižovat spotřebu vody tak, jak to navrhujete? Popište 

nejen aktivity, ale také náklady, které se s nimi pojí. 

Co by pro pivovary znamenalo zaměnení nevratných lahví za vratné? A opět - co by to stálo?  
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