
      

     FAKULTA EKONOMICKÁ 

Katedra KFU                                

 

 

 

HODNOCENÍ   DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

Akademický rok 2019/2020 

Jméno studenta:  Bc. Kateřina Klailová 

Studijní obor/zaměření:  Podniková ekonomika a management 

Téma diplomové práce:  Udržitelnost v podnikání - trend a předpoklad 

úspěšného podnikání  

 

Hodnotitel – vedoucí práce:  doc. Ing. Petra Taušl Procházková, 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              
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Do Portálu ZČU byl zadaný tento výsledek kontroly plagiátorství1: 

Posouzeno             

Posouzeno - podezřelá shoda          

 

 

Navrhuji klasifikovat diplomovou práci klasifikačním stupněm:2     výborně  

 

Stručné zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:3 

 

Diplomová práce se zabývá tématem udržitelnosti. Toto téma považuji za velice aktuální. V teoretické 

části práce představuje autorka pojem udržitelnost a související pojmy včetne reportingu udržitelného 

rozvoje. Teoretická část je hezky zpracovaná a přináší dostatečný vhled do zkoumané problematiky.  

Empirická část práce se zaměřuje na analýzu vybraného vzorku podniku. Vzorek vvybraných podniků 

považuji za vhodně vybraný a odůvodněný. Následná analýza je provedena velice podrobně a kvalitně. 

Téma udržitelnoti a jeho reportingu je rozsáhlé téma, proto i jeho analýza představuje relativně 

náročný problém, se kterým autorka naložila velice dobře. Aplikované metody považuji za relevantní. 

Metodický postup, zpracovaná analýza a následné závěry spolu korespondují a odpovídají. 
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Metodické poznámky: 
1 Označte výsledek kontroly plagiátorství, který jste zadal/a do Portálu ZČU a odůvodněte níže při odůvodnění  

   klasifikačního stupně.  
2 Kliknutím na pole vyberte požadovaný kvalifikační stupeň.  
3 Stručně zdůvodněte navrhovaný klasifikační stupeň, odůvodnění zpracujte v rozsahu 5 - 10 vět. 
4 Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě – dvě až tři otázky. 

 

Diplomantka průběžně konzultovala práci s vedoucí práce. 

S ohledem na výše uvedené informace hodnotím práci stupněm výborně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě4: 

 

Je možné u zkoumaného vzorku podniků vysledovat určitý trend v rámci aplikování udržitelných 

aktivit a reportingu? Pokud ano, uveďte konkrétně. Pokud ne, zdůvodněte, proč to není možné.            

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, dne 22.5.2020        Podpis hodnotitele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


