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Zhodnocení odborné úrovně práce
Posuzovaná bakalářská práce obsahuje 63 stran, 15 obrázků, 7 stran příloh a splňuje všechny body zadání. 

První část práce uvádí čtenáře do tématu dekarbonizace a představuje Zelenou dohodu pro Evropu a její
jednotlivé části. V další části je popsán současný stav této oblasti. Praktická část práce měla obsahovat popis
metod pro zhodnocení připravenosti podniku na požadavky Zelené dohody EU a zhodnocení této připravenosti
u vybraného podniku. Z práce vyplývá, že byla realizována rešerše zmíněných metod, avšak bylo zjištěno, že
vhodné metody připravenosti nebyly v době psaní práce v dostupných pramenech zpracovány. Z tohoto důvodu
se autor zaměřil na mechanismus hodnocení ESG, který dále v praktické části popisuje a hodnotí u vybraného
podniku. Vzhledem k zmíněné nedostupnosti vhodných metod pro zhodnocení připravenosti, považuji
autorovo řešení za vhodné a zadání tímto za splněné. Celkově je práce po obsahové stránce průměrná až lehce
nadprůměrná.
 

Zhodnocení formální úrovně a práce s literaturou
V práci bylo použito 27 zdrojů literatury, z nichž 13 jsou dokumenty z Evropského parlamentu, což lze ještě
považovat za dostatečné. Délka posuzované práce přesahuje stanovené požadavky. Po formální stránce lze
v práci nalézt menší množství jazykových nedostatků, překlepů a gramatických chyb. Obrázky 1 a 2 mají
popisky v anglickém jazyce, což v česky psané práci nepovažuji za vhodné. Celkově je práce z pohledu
formálních nedostatků mírně nadprůměrná.
Závěrem konstatuji, že předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi
dobře.

Doporučení k obhajobě
Doporučuji k obhajobě

Dotazy k práci

    1.  V práci popisujete jednotlivé aspekty Zelené dohody pro Evropu a její cíle pro roky 2030 a 2050. Jsou
podle Vašeho názoru tyto cíle z aktuálního pohledu splnitelné?
    2.  V praktické části práce využíváte mechanismu hodnocení ESG, přičemž popisujete, že zmíněné
hodnocení provádí více agentur a jejich výsledky nejsou vzájemně příliš porovnatelné. Existuje v současnosti
nějaká myšlenka na sjednocení tohoto hodnocení, případně na stanovení nějakého závazného standardu, tak
aby byli výsledky porovnatelné?
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