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Práci předložil(a) student(ka): Ilona Mrázová
Název práce: Socially Responsible Companies Dealing with Plastic Pollution in the Oceans
Oponoval (u externích oponentů uveďte též adresu a funkci ve firmě):

l. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):
Cílem práce bylo představit pojem CSR - společenské odpovědnosti firem - a problematiky znečištění oceánů plasty
a představit organizace zabývající se touto problematikou. Dále pak pomocí dotazníkového šetření zjistit míru
povědomí o této tematice ve společnosti. Cíl práce byl zcela naplněn.

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost
příloh apod.):

Studentka si vybrala velmi aktuální téma, ke kterému neexistuje tak široká škála tištěných publikací a pracovala
hodně s elektronickými zdroji. V práci nejdříve představuje různé teoretické aspekty společenské odpovědnosti firem
z různých úhlů pohledu, společensky odpovědné firmy a problematiku plastů v oceánech a celé dílo uzavírá
dotazníkem s okomentovanými zjištěními. Dotazník je v práci přeložen do angličtiny, v češtině je pak k nalezení v
příloze práce.

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost
členění kapitol, kvalita tabulek, grafu a příloh apod.):

Práce je psána angličtmou na dobré úrovni po stránce gramatické i stylistické. Text je zároveň poutavý a v
sekci zabývající se dotazníkem je dophiěný o grafy pro lepší ilustraci zjištěných mfonnací. Práce je
členěna logicky a přehledně.

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, sihié a slabé stránky, originalita
myšlenek apod.):

Autorka předkládá dobře odvedenou práci zaměřenou na praktickou stránku problematiky. Oceňuji její aktivní
přístup, pravidelné konzultace, orientaci na použitelnost informací obsažených v práci i přínos zjištění, ke kterým
došla díky dotazníkovému šetření. Práce bude jistě mít přínos pro osoby hledající úvod do problematiky společenské
odpovědnosti firem i problematiky znečištění oceánů plasty i pro osoby hledající způsoby a cesty, jak snížit svůj
negativní dopad na životní prostředí a ekosystém oceánů.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ Qedna až tři);
l. Jaké kroky konkrétně podnikáte vy, abyste minimalizovala svůj dopad na životní prostředí a znečištění nejen
oceánů plasty?
2. Do dotazníkové šetření se zapojila hlavně mladší generace, myslíte si, že by odpovědi byly jiné, kdyby i věkové
složení respondentů bylo jiné? Například 50+.

3. Můžete na základě vypracování své bakalářské práce doporučit, jak může i Západočeská univerzita přispět ke
snížení plastového znečištěm oceánů? Vnímáte ZCU jako společensky odpovědnou organizaci?
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): výborně
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Pozn.; Při nedostatku místa použijte zadní stranu nebo přiložený list.
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